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Conselho Federal da OAB repudia
resolução do TJ-BA que restringe 

acesso de advogados aos magistrados
A Comissão Nacional de Defesa das Prerrogati-

vas e Valorização da Advocacia do Conselho Federal 
da OAB repudia, por meio de Nota Pública, a decisão 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA) 
que restringe ilegalmente o acesso dos advogados e 
advogadas aos magistrados.

A Resolução Nº 8/2019 do TJ-BA foi divulgada 

na manhã da última quarta-feira (24/4). Sob o pre-
texto de normatizar o atendimento aos advogados 
pelos juízes, a norma acaba por restringir de ma-
neira ilegal o acesso de advogados aos juízes, ferin-
do as prerrogativas das advogadas e advogados que 
militam na corte.

Leia mais na página 03

Norma altera lei 
das Sociedades 

Anônimas
Foi publicada no Diário Oficial da 

União (DOU) de quinta-feira, 25, a lei 
13.818/19. A norma altera a Lei das So-
ciedades Anônimas (S.A.) – lei 6.404/76.

Dr. Martone Maciel é 
empossado presidente 

da OAB/BA - Ilhéus

“Me orgulho de 
realizar um dos maiores 

investimentos do 
Brasil em segurança”

diz Rui Costa durante entrega de viaturas



RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO. 1-A E 2- C.

Estatuto da Criança e do Adolescente
1) Carla, de 11 anos de idade, com 

os pais destituídos do poder 
familiar, cresce em entidade 
de acolhimento institucional 
faz dois anos, sem nenhum 
interessado em sua adoção 
habilitado nos cadastros na-
cional ou internacional.

           Sensibilizado com a situ-
ação da criança, um advoga-
do, que já possui três filhos, 
sendo um adotado, deseja 
acompanhar o desenvolvi-
mento de Carla, auxiliando-a 
nos estudos e, a fim de criar 
vínculos com sua família, le-
vando-a para casa nos feria-
dos e férias escolares.

De acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de 
que forma o advogado con-
seguirá obter a convivência 
temporária externa de Carla 
com sua família?

a) Acolhimento familiar.
b) Guarda estatutária.
c) Tutela.
d) Apadrinhamento.

2) Bruno, com quase doze anos 
de idade, morador de Niterói, 
na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, foi aprovado 
em um processo de seleção 
de jogadores de futebol, para 
a categoria de base de um 
grande clube, sediado no Rio 

de Janeiro, capital – cidade 
contígua à de sua residência.

Os treinamentos na nova equipe 
implicam deslocamento de 
Niterói ao Rio de Janeiro to-
dos os dias, ida e volta. Ocor-
re que os pais de Bruno tra-
balham em horário integral, 
e não poderão acompanhá-lo.

          Os pais, buscando orien-
tação, consultam você, como 
advogado(a), sobre qual se-
ria a solução jurídica para 
que Bruno frequentasse os 
treinos, desacompanhado. 
Assinale a opção que apre-
senta sua orientação.

a) Bruno precisará de um alvará 
judicial, que pode ter validade de 
até dois anos, para poder se des-
locar sozinho entre as comarcas.

b) Bruno pode, simplesmente, ir 
aos treinos sozinho, não sendo 
necessária qualquer autorização 
judicial para tanto.

c) Não é possível a frequência aos 
treinos desacompanhado, pois o 
adolescente não poderá se deslo-
car entre comarcas sem a compa-
nhia de, ao menos, um dos pais 
ou do responsável legal.

d) Bruno poderá ir aos treinos de-
sacompanhado dos pais, mas 
será necessário obter autoriza-
ção judicial ou a designação de 
um tutor, que poderá ser um re-
presentante do clube.
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Norma altera lei das
Sociedades Anônimas

Publicada lei que cria 
Empresa Simples de Crédito

Foi publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) de quinta-feira, 25, a lei 13.818/19. A 
norma altera a Lei das Sociedades Anônimas 
(S.A.) – lei 6.404/76.

A lei amplia para R$ 10 milhões o valor 
de patrimônio líquido para que sociedade 
anônima de capital fechado, com menos de 20 
acionistas, seja dispensada de publicar edital 
para convocar assembleia geral dos acionis-
tas e documentos exigidos da diretoria da em-
presa, como os balanços.

Antes, a lei 6.404/76 dispensava de pu-
blicação dos documentos apenas as empresas 
com menos de 20 acionistas e patrimônio lí-
quido de até R$ 1 milhão.

Sancionada pelo presidente da República, 
Jair Bolsonaro, na quarta-feira, 24/4, a norma 
é originária do PLS 286/15, aprovada no Sena-
do em votação simbólica no fim de março.

As alterações no artigo 289 da Lei das 
Sociedades Anônimas entram em vigor em 
1º de janeiro de 2022. Já as demais mu-
danças trazidas pela lei 13.808/19 – como 
a relativa ao valor de patrimônio – já estão 
em vigor.

Foi publicada no Diário Oficial da União 
(DOU) de quinta-feira, 25/4, a lei complemen-
tar 167/19, que cria a chamada ESC – Em-
presa Simples de Crédito. A norma permite 
que pessoas físicas abram uma empresa em 
suas cidades para emprestar dinheiro a mi-
cro e pequenas empresas locais.

De acordo com a lei complementar, a ESC 
deve adotar a forma de uma Eireli – empre-
sa individual de responsabilidade limitada, 
de um empresário individual, ou de uma 
sociedade limitada constituída por pessoas 
naturais. Segundo a norma, a ESC deve ter 
atuação exclusivamente no município onde é 
sediada ou em municípios limítrofes a esse.

A lei estabelece que o valor total das ope-
rações de empréstimo da ESC não poderá ser 
superior ao capital produzido por ela, e que a 
mesma pessoa natural não poderá participar 
de mais de uma ESC, ainda que sejam loca-
lizadas em municípios distintos ou sob forma 
de filial.

A norma traz vedações ao funcionamento 

da ESC, proibindo captação de recursos em 
nome próprio ou de terceiros e operações, na 
qualidade de credora, com entidades que in-
tegram a Administração Pública.

Inova Simples - A lei complementar 
167/19 também institui o programa Ino-
va Simples, que concede tratamento dife-
renciado nos procedimentos de abertura 
e fechamento de startups ou empresas de 
inovação.

Os jornais repercutem a fala do 
ministro Barroso, ontem, na Univer-
sidade de Columbia. O ministro falou 
do descrédito que a população tem no 
STF. Segundo S. Exa., o que estaria 
ocorrendo é que uma grande parte da 
sociedade brasileira e da imprensa 

percebem a Suprema Corte como um 
obstáculo à luta contra corrupção no 
Brasil. “Sentem que a Corte por vezes 
protege a elite corrupta.” Para o mi-
nistro, a autoridade depende de con-
fiança e credibilidade. “Se você perde 
isso, a força é a única coisa que sobra.”

A dona da marca de cerveja Proibi-
da terá de indenizar a CBF e a Ambev 
pelo uso de uma imitação do uniforme 
da seleção em campanha estrelada 
por Neymar, antes da Copa de 2018. 

A decisão é da 17ª câmara Cível do 
TJ/RJ ao reconhecer que o uso de uni-
forme, com as mesmas cores daquele 
usado pela Seleção Brasileira, ensejou 
direito à reparação material.

STF desacreditado

Xii...
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Conselho Federal da OAB repudia 
resolução do TJ-BA que restringe 

acesso de advogados aos magistrados
A Comissão Nacional de 

Defesa das Prerrogativas e 
Valorização da Advocacia do 
Conselho Federal da OAB 
repudia, por meio de Nota 
Pública, a decisão do Tribu-
nal de Justiça do Estado da 
Bahia (TJ-BA) que restrin-
ge ilegalmente o acesso dos 
advogados e advogadas aos 
magistrados.

A Resolução Nº 8/2019 
do TJ-BA foi divulgada na 
manhã da última quarta-
feira (24/4). Sob o pretexto 
de normatizar o atendi-
mento aos advogados pelos 
juízes, a norma acaba por 
restringir de maneira ilegal 
o acesso de advogados aos juízes, ferindo as 
prerrogativas das advogadas e advogados 
que militam na corte.

O presidente em exercício da OAB Na-
cional, Luiz Viana, afirmou que foi surpre-
endido pela decisão da corte e classificou a 
resolução como absurda. “Recebo com sur-
presa essa a decisão do TJ-BA que limita o 
acesso das advogadas e dos advogados aos 
estabelecimentos judiciários. Isso é um ab-
surdo, viola a nossas prerrogativas. Estare-
mos ao lado da OAB-BA nessa luta. Nossas 
prerrogativas são inegociáveis”, afirmou 
Luiz Viana.

O presidente da Comissão Nacional de 
Defesa das Prerrogativas e Valorização da 
Advocacia, Alexandre Ogusuku, reitera que 
“advogado é inviolável em seu exercício pro-
fissional e, por isso, é seu direito ingressar 
livremente nas salas de sessões dos tribu-
nais e gabinetes de juízes, mesmo além dos 
cancelos que separam a parte reservada aos 
magistrados. O Conselho Federal da OAB 
está solidário à OAB-BA para adotar todas 
as medidas legais com objetivo de afastar a 
ilegal e inconstitucional resolução”, afirma 
Alexandre Ogusuku.

O presidente da OAB-BA, Fabrício de 
Castro Oliveira, também se manifestou so-
bre o caso, lamentando profundamente o 
ato arbitrário do TJ-BA. “Não há hierarquia 
entre magistrados e advogados. O atendi-
mento da advocacia pelos magistrados não 
é um favor, mas sim um dever legal. Vamos 
adotar todas as medidas cabíveis para ga-
rantir o direito da advocacia ao atendimen-
to”, afirmou o presidente da OAB-BA.

Eis na íntegra a Nota Pública da Co-
missão Nacional de Defesa das Prerrogati-

vas e Valorização da Advocacia.

Nota Pública
O Conselho Federal da Ordem dos Ad-

vogados do Brasil, por meio de sua Comis-
são Nacional de Defesa das Prerrogativas e 
Valorização da Advocacia, diante da Reso-
lução Nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia (TJ-BA) divulgada na manhã da 
última quarta-feira (24/4), vem a público se 
manifestar nos seguintes termos:

1 – Ratifica na íntegra a nota da Sec-
cional da OAB da Bahia de repúdio à Reso-
lução n. 8/2014 do TJ/BA, ilegal e inconsti-
tucional.

2 – As Regras internas dos Tribunais 
não podem se sobrepor à normas primárias 
vigente, nem muito menos violar quem é, 
pela Constituição Federal, considerado in-
dispensável à administração da Justiça.

3 – O advogado é inviolável em seu exer-
cício profissional e, por isso, é seu direito 
ingressar livremente nas salas de sessões 
dos tribunais e gabinetes de juízes, mesmo 
além dos cancelos que separam a parte re-
servada aos magistrados.

4 – O acesso do advogado ao magistra-
do não pode ser condicionado a prévia au-
torização deste último. A jurisprudência 
dos tribunais superiores é farta em afastar 
tentativas dos Tribunais em impedir ou di-
ficultar o acesso do advogado aos Juízes no 
exercício profissional (STJ, RMS 1.275).

5 – Reafirmando o compromisso de de-
fender intransigentemente as prerrogati-
vas profissionais o CFOAB está solidário à 
OAB da Bahia e com disposição para, con-
juntamente, adotar todas as medidas legais 
para afastar a ilegal e inconstitucional Re-
solução nº 8/2019 do TJ/BA.

NOTA PÚBLICA

Aumentando a confusão no imbróglio 
Lula – Triplex, responsável pelo encar-
ceramento do ex-presidente, agora OAS 
e Bancoop deverão restituir a Lula 66% 
do valor desembolsado pela ex-primeira 

dama Marisa Letícia para adquirir um 
apartamento no Guarujá/SP. Decisão é 
do juiz de Direito Adilson Aparecido Ro-
drigues Cruz, da 34ª vara Cível de São 
Paulo.

Sobre o caso acima, uma nota a mais. Se a decisão do STJ nesta semana 
foi uma derrota para a defesa de Lula (apesar da diminuição da pena), porque 
validava o rito processual, o caso acima é uma vitória, porque valida, mutatis 
mutandis, a relação comercial de Lula na aquisição do imóvel. 

Devolução – Triplex

Sinais

Empresas com patrimônio 
de até R$ 10 milhões não 

terão que publicar balanço
Foi publicada no Diário Oficial da 

União (dou) de quinta-feira (25/4) a 
norma que altera a Lei das Sociedades 
Anônimas, definindo os moldes de pu-
blicações obrigatórias.

A norma amplia de R$ 1 milhão 
para R$ 10 milhões o limite de patri-
mônio líquido de sociedade anônima 
de capital fechado, com menos de 20 
acionistas. 

O texto modifica o artigo 289 da 
Lei das Sociedades Anônimas, alte-
rando seu meio de publicação. Com 
isso, não é mais necessário publicar 
em órgão oficial da União ou do Esta-
do, mas apenas em jornal de grande 
circulação editado na mesma localida-
de onde está a sede da empresa. Essas 
alterações entram em vigor em 1º de 
janeiro de 2022.

73   3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414



SEGURO RESIDENCIAL
Na nossa última reunião con-

dominial surgiu uma dúvida, será 
que somos obrigados a contratar 
um seguro residencial para o nos-
so condomínio? Celiana Almeida.

A contratação de seguro residen-
cial não é uma prática comum no Bra-
sil. Diferentemente de países como Es-
tados Unidos, Inglaterra e Alemanha, 
França e até o Chile, onde utilização 
desse serviço chega a utilização desse 
serviço chega à média de 85%, no 
Brasil, apena 10% dos domicílios 
contam com esse tipo de seguro, 
que cobre as despesas em casos de 
acidentes, incêndios, danos estrutu-
rais e pequenos serviços domésticos, 
como os de eletricista e de chaveiro, 
por exemplo.

O principal motivo para a pe-
quena adesão no Brasil é a contra-
tação de mais uma despesa, alega-
da pela maioria da população, de 
acordo com especialistas, que tam-
bém alegam que o valor do anual 
da cobertura, em média, é 0,2% do 
valor do imóvel. É um valor tão ir-
risório que, se as pessoas soubessem 
de todas as vantagens, com certeza 
eles contratariam o serviço. Portanto, 
é uma cobertura importante para evi-
tar possíveis problemas futuro.

Apesar da baixa adesão no Bra-
sil, já existe um aumento da procura 
por seguros nas grandes capitais por 
causa do caos de furtos e roubos. E no 
Nordeste, a Bahia é um dos estados 

que mais crescem na adesão de se-
guros residenciais, com alta de 19%, 
maior até que a média nacional, neste 
ano, segundo especialistas, se compa-
rado ao ano passado.

Diferentemente do seguro residen-
cial, o seguro habitacional é obrigatório 
para quem financia imóvel e funciona 
como uma garantia para o crédito imo-
biliário. Esse serviço, embutido na par-
cela do pagamento mensal do imóvel, 
oferece benefícios ao comprador e ven-

dedor, por garantir o ressarcimento ao 
proprietário e para assegurar a integri-
dade da propriedade para o banco, caso 
o imóvel vá a leilão.

O seguro habitacional dá cober-
tura em caso em caso de morte, in-
validez, doença ou acidente, e danos 
físicos ao imóvel (incêndio, explosão, 
desmoronamento, destelhamento, 
inundação ou alagamento). O valor do 

seguro depende da seguradora esco-
lhida pela contratante, e também de 
fatores como a idade do comprador.

Quem regulamenta os seguros 
residenciais é a Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), que só 
podem ser prestados por instituições 
financeiras. 

Recomendamos alguns cuidados 
ao contratar um seguro, seja habita-
cional ou residencial. O residencial 
que é opcional pode ser contratado por 

meio de empresas particulares ou 
de instituições financeiras. Essa 
espécie de seguro cobre acidentes 
(incêndio, desabamento, destelha-
mento), danos estruturais (racha-
dura, infiltração, problemas elé-
tricos) e serviços domésticos, como 
de chaveiro e eletricista. Além dis-
so, esse tipo de seguro conta com 
cobertura básica, que funciona, 
normalmente, de segunda a sex-
ta-feira, e a especial, que funciona 
24 horas e conta com assistência 
mais ampla, incluindo reparos em 
ar-condicionado e ventilador.

Quanto ao seguro habitacio-
nal que é obrigatório para quem fi-
nancia imóvel, só pode ser feito por 
apenas com instituição bancária. E é 
o dono do imóvel quem escolhe o ban-
co que prestará o seguro, e o valor é 
incluso na parcela do financiamento. 
Além disso, o proprietário está cober-
to em caso de invalidez, morte e aci-
dentes (incêndio, explosão, desmoro-
namento, desabamentos, etc.)

Em um prédio novo, pastilhado, com 
garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, 
vendemos um apartamento padrão classe 
A, 1º andar, nascente, todo em massa 
corrida, pintado com tinta toque de seda, 
granito bege Bahia por quase todo o imóvel, 

incluindo os rodapés, porcelanato, luxuosos lustres, teto 
rebaixado e boa localização, na Av. Félix Mendonça 
– bairro Góes Calmon, contendo 1 suíte c/ 16m2 + ¼ 
quarto amplo com 16m2, com armários nos quartos e 
cozinha, banheiro e sala amplos, copa-cozinha, com 4 
áreas de luz, área de serviços e 1 vaga ampla na garagem 
e condomínio de R$ 200,00. Preço de oportunidade - 
Telefone (73) 3613.2545 – 98846.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados 
Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

ESPAÇO IMOBILIÁRIO CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

Av. Cinquentenário, nº 312 -Centro Galeria 3
Edf. Irmãos Magno - Itabuna-BA - Cep: 45.600-002

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Ema i l : ma iade rva l@gma i l . com

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

Os interessados em enviar 

perguntas sobre o tema Direito 

Imobiliário para Dr. Vercil 

Rodrigues, encaminhar

para os e-mails: vercil@

jornaldireitos.com e 

jornalocompasso@gmail.com e 

vercil5@hotmail.com
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

23 - O ímpeto e o ardor do jovem ad-
vogado, impaciente com a notória 
lentidão dos processos, máxime da-
quele que tem poucas causas, fazem 
com que frequentemente, antecipan-
do-se ao prazo para a elaboração de 
uma peça processual, precipite-se, 
incida em deficiências, incorreções, 
omissões.

24 - A prudência aconselha o advogado 
a fornecer ao cliente cópia da inicial ou 
as contestação, para que, nela aponha 
sua rubrica, evitando que, no futuro, 

como às vezes ocorre, seja acusado de 
ter, à revelia do patrocinado, distorcido 
ou cometido equívoco em relação a fato 
influente na solução da causa.

25 - Não se submeta o jovem a man-
datário à orientação ou intromissão do 
cliente em matéria técnico-processual, 
em assunto de direito, uma vez que 
constituem temas nos quais o advoga-
do é independente e soberano.

26 - Lembre-se que o profissional do 
direito não é contratado para ganhar 
causas, mas sim para postular, patro-
cinar direitos e interesses que podem 
ser deferidos ou negados.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Bendito Calheiros Bomfim.

O bem-estar e os interesses da crian-
ça estão entre as prioridades na nossa 
legislação. E a Justiça vem dando maior 
ênfase às questões relacionadas à filiação 
e reconhecimento de paternidade, seja 
ela biológica ou socioafetiva. É a percep-
ção e consciência de que é fundamental 
assegurar à criança o direito de conhecer 
seus pais e de ser por eles reconhecida 
e assumida. A assunção da paternidade 
gera, para a criança, uma série de direi-
tos, tanto psicológicos como patrimoniais.

Os tribunais brasileiros vêm enten-
dendo que a recusa de um suposto pai a 
fazer o exame de DNA para verificar a 
paternidade faz com que ele a assuma, 
implicitamente. O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) já manifestou tal posicio-
namento reiteradas vezes, tanto é assim, 
que se criou uma súmula (condensação 
de vários julgados no mesmo sentido) que 
pode tornar-se lei.

Agora, está em análise a outra face-
ta das questões relacionadas à recusa ao 
exame.   Existem mães que simplesmente 
impedem a realização do exame de DNA, 
de forma sistemática. Procuram evitar, 
assim, alguns “percalços” – ou por não 
desejarem que aquele pai assuma seus 
deveres e direitos em relação à criança, 
imaginando que passarão a ter que divi-
di-la (sim, “dividir” seu filho...) com ele; 
ou por saberem que aquele não é de fato o 
pai biológico da criança.

Claro, algumas mães, envoltas em 

névoa de irresponsabilidade, podem im-
pedir que seja colhido material para o 
exame de DNA, recusando-se a submeter 
seu filho ao teste sob a argumentação que 
o processo de coleta do sangue seria do-
loroso para a criança. Mas é importante 
lembrar que o exame de DNA, hoje, pode 
ser feito de outra forma, utilizando-se ou-
tros materiais. 

Entendimento recente do STJ consi-
derou a questão da paternidade também 
sob essa ótica, decidindo que o homem 
indicado teria a paternidade afastada 
diante da recusa reiterada de uma mãe a 
submeter seu filho ao exame de DNA. No 
caso, ficou configurado que foi oportunis-
ta a resistência da mãe por ter indicado 
como pai pessoa que sabia não sê-lo, de 
acordo apenas com o que lhe convinha e 
não com a verdade. 

A recusa ao exame não permitiu que a 
mãe fosse vista como irresponsável, mas 
fez com que não tivesse êxito na empreita-
da de ver seu filho associado à paternida-
de de um homem que despertou seu inte-
resse, por qualquer um motivo qualquer. 
Com tal conduta, a mãe perdeu a grande 
oportunidade de agir de forma leal e amo-
rosa em relação a seu próprio filho. Perdeu 
a chance de ser mãe em sua plenitude.

Por Sylvia Maria Mendonça do Amaral.
Advogada especialista em Direito Homoafetivo, Cível, 

Família e Sucessões do escritório Mendonça do Amaral 
Advocacia, autora do livro “Manual Prático dos Direitos de 

Homossexuais e Transexuais”. São Paulo, Capital. 
E-mai: Sylvia@smma.adv.br   

DNA e a Justiça
E-mail: Sylvia@smma.adv.br   
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Recém formado
O Advogado recém recebeu sua OAB 

feliz da vida foi para sua primeira entre-
vista de emprego, quando o entrevistador 
perguntou, o que você espera desse escri-
tório?

O jovem advogado respondeu: Espero 
trabalhar no máximo 6 horas por dia, ter 
um carro nacional no mínimo com 2 anos 
de uso a minha disposição, ter uma se-
cretária, 2 estagiários, 2 férias por ano, e 
salário fixo de no mínimo R$ 10 mil além 
das participações nos processos ganhos.

Então o entrevistador responde: Pois 

é, neste escritório o doutor trabalharia 4 
horas por dia, teria um carro zero impor-
tado a disposição, uma secretária belís-
sima bilingue, uma equipe de 6 estagiá-
rios, 3 férias por ano uma inclusive em 
um “Ressort SPA” localizado no Nordes-
te Brasileiro por um período de 15 dias. 
Além de salário de R$ 15 mil + participa-
ções nos processos.

O Advogado todo empolgado e sorri-
dente diz: Você só pode estar brincando.

O entrevistador responde: Ahhhh foi 
você quem começou.

Ad bsurdum = Por absurdo
Ad honorem = Por honra
Aliquid novi = Outro; diverso
Animus fraudandi =Intenção de fraudar
Brevitatis causa = Por motivo de brevidade
Causa patendi = Causa de pedir
Debitum Conjugale = Débito conjugal
Error facti = Erro de fato
Error in persona = Erro sobre a pessoa
Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
Facies = Forma exterior
Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar
Hic ET nunc = Aqui e agora
In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.

“A independência é um dos mais caros pressupostos da advo-
cacia. Sem independência não há rigorosamente advocacia”.

Paulo Luiz Lôbo.

“Nenhum receio de desagradar o magistrado ou a qualquer 
autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o ad-
vogado no exercício profissional”.

Artigo 31, § 2º EAOB.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018
MENSAGEM DA DIRETORIA

A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás, concessionária responsável pela distribuição de gás cana-
lizado no Estado da Bahia, vem prestar contas à sociedade baiana e apresentar os resultados obtidos 
em 2018. Mais uma vez, foi um ano de muito trabalho, dedicação, superação de desafios e, graças a 
todo esse esforço e a um planejamento estratégico bem elaborado, muitas conquistas.
Em 2018, a Bahiagás continuou trabalhando com afinco para levar o gás natural a um número cada 
vez maior de pessoas e, assim, ultrapassou a marca histórica dos 55 mil clientes interligados à rede. 
Neste crescimento, vale ressaltar o segmento residencial, que coloca a Companhia em posição de 
destaque no País. 
A expansão do atendimento da Bahiagás beneficiou a população de vários locais do estado. Em Sal-
vador, a Companhia concluiu uma série de obras de implantação de gasodutos, acrescentando 10 km 
de extensão à rede de dutos na capital. No interior, a cidade de Feira de Santana foi um bom exemplo 
do nosso crescimento, com a interligação de unidades residenciais e comerciais, que somam mais de 
1.400 clientes.
Outro destaque da Bahiagás no interior do estado, em 2018, foi o início das obras do Gás Sudoeste – 
Duto de Distribuição do Sudoeste, fortalecendo ainda mais a nossa diretriz estratégica de interiorização. 
A chegada dos primeiros tubos ao canteiro de obras marcou o começo da construção do principal 
empreendimento da Companhia nos próximos anos. Vale lembrar que, quando concluído, este será 
o maior duto de distribuição do Nordeste e o segundo maior do País, com extensão prevista de 306 
km, interligando as cidades de Itagibá e Brumado e beneficiando vários outros municípios da região. 
No que concerne à diretriz estratégica de diversificação do uso do gás natural, a Bahiagás teve parti-
cipação importante na concepção de um moderno equipamento social. Inaugurado em 2018, o novo 
Hospital Couto Maia passou a ser atendido pela Companhia e se tornou a primeira instituição de saúde 
do Brasil totalmente climatizada com o energético.
A Bahiagás inova não somente nas possibilidades do uso do gás natural, mas também na maneira 
de atrair novos supridores do produto. Depois da experiência exitosa da primeira Chamada Pública 
para Aquisição de Gás Natural, realizada em 2017, a Companhia promoveu, em 2018, uma Chamada 
Pública Coordenada com a participação das distribuidoras dos estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. A iniciativa tem o objetivo de entregar melhores condições 
mercadológicas para os usuários de gás natural canalizado da região Nordeste.
O compromisso com resultados, com foco nos clientes, na segurança e responsabilidade socioambien-
tal é um dos valores da Bahiagás. Praticamos esse valor levando benefícios aos baianos por meio de 
uma fonte energética mais limpa, eficiente e econômica, e contribuindo para que boas ideias propostas 
pela sociedade se tornem realidade. Em 2018, a Companhia lançou o Edital de Concurso para Seleção 
de Patrocínios a Projetos Culturais, Sociais, Esportivos, Científico-Acadêmicos e Ambientais. A partir 
dele, 28 importantes projetos, nos diferentes segmentos, estão sendo colocados em prática.
Essa é uma das formas que encontramos para devolver à sociedade baiana todo o apoio que ela nos 
dá. Afinal, a nossa relação com a Bahia e com os baianos é muito mais do que uma relação comercial. 
Trata-se de uma questão de afinidade e parceria mútua. 
É com muito orgulho que estampamos o nome Bahia na nossa marca. Para nós, a Bahia é sinônimo 
de cultura, beleza e força reunidos em um mesmo lugar. E é por valorizar tudo isso que, neste Rela-
tório da Administração, prestamos uma homenagem à Bahia, ornando estas páginas com um símbolo 
característico do nosso estado. 
E, claro, como uma boa baiana, a Bahiagás vai continuar trabalhando muito e perseverando em busca 
dos seus objetivos. Queremos levar os benefícios do gás natural a um número ainda maior de usuários, 
em diferentes pontos do estado, e, assim, fazer a Companhia contribuir cada vez mais para o desen-
volvimento da Bahia.

DESEMPENHO COMERCIAL 2018 E PREVISÃO PARA 2019
A expansão da sua malha de distribuição tem proporcionado uma maior atuação comercial da Bahia-
gás, com o atendimento a áreas antes desprovidas de gás natural. Mais indústrias, comércios e famílias 
passaram a sentir os benefícios do gás natural a partir de 2018. A Companhia garantiu crescimento, 
bateu recorde de clientes interligados e as vendas superaram as expectativas. 
Em 2018, houve um crescimento das vendas de cerca de 6% em relação ao ano anterior. Também em 
2018, a Bahiagás distribuiu gás natural para diversos municípios do estado, entre eles Salvador, Ca-
maçari, Alagoinhas, Candeias, Catu, Cruz das Almas, Dias D’ávila, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, 
Itabuna, Lauro de Freitas, Mucuri, Pojuca, Santo Antônio de Jesus e Simões Filho, atendendo aos mais 
variados segmentos de mercado.
Crescimento de Clientes
O número de unidades interligadas à rede de distribuição da Bahiagás em 2018 ultrapassou a marca 
de 55 mil, com 3.852 novos clientes, o que corresponde a um crescimento de aproximadamente 7% em 
relação ao resultado alcançado em 2017. Nesta evolução da quantidade de usuários de gás natural, 
vale destacar o aumento de clientes residenciais, segmento no qual a Bahiagás ocupa o primeiro lugar 
na região Nordeste e encontra-se entre as maiores do Brasil.   
Ainda em relação ao crescimento de clientes, vale destacar a cidade de Feira de Santana, com a liga-
ção de diversas unidades residenciais e comerciais. O município encerrou o ano com mais de 1.400 
usuários.  
Os números apresentados evidenciam que a Bahiagás tem obtido êxito em sua atuação, exercendo sua 
atividade com importantes avanços no estado, cumprindo assim seu papel enquanto concessionária 
estadual de distribuição de gás canalizado. 
A previsão para 2019 é superar a marca de 61.000 clientes contratados, com a interligação de mais 
6.000 novas unidades à malha de distribuição de gás natural. Para tanto, a Bahiagás vem focando na 
captação e ligação de novos usuários na capital e no interior do estado, intensificando sua participação 
no varejo com o atendimento a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços e condomínios 
residenciais.
A evolução do número de clientes pode ser observada no gráfico abaixo:

Evolução das Vendas
Em 2018, a Bahiagás atingiu um volume total de vendas de aproximadamente 1,39 bilhão de m³/
ano, o que equivale a uma média diária de cerca de 3,8 milhões de m³/dia e que corresponde a um 
crescimento de 5,6% quando comparado às vendas de 2017. Isso é justificado, principalmente, 
pela elevação das vendas nos segmentos industrial e automotivo.
A distribuição das vendas anuais de 2018, entre os diversos segmentos atendidos pela Compa-
nhia, pode ser visualizada nos gráficos a seguir: 

   

Desempenho por segmento: 
Industrial –  Este segmento foi responsável, em 2018, por 91,2% do total de vendas da Bahiagás, 
sendo 83% para o uso como combustível e 8% como matéria-prima petroquímica, tendo apresen-
tado um crescimento de 4% do consumo de gás natural quando comparado a 2017.  
Destaca-se, ainda, a importante marca de consumo médio diário em 2018, que chegou a 3,4 
milhões de m³/dia, sendo que os principais ramos de atividade foram o químico e petroquímico, 
papel e celulose, cerâmica, alimentos e bebidas, e metalúrgico. 
De forma geral, o consumo de gás natural pelo segmento industrial tem uma importante participa-
ção do Polo Industrial de Camaçari, mas também se expande para o Centro Industrial de Aratu, 
Feira de Santana, Alagoinhas, Eunápolis, Mucuri, Itabuna e Ilhéus. 
Automotivo  – Em 2018, o segmento automotivo apresentou um volume de vendas médio de 
cerca de 268 mil m³/dia, com crescimento significativo de 21% em relação a 2017, o que reforça 
não só a competitividade do preço do GNV em relação aos combustíveis líquidos concorrentes, 
mas também a retomada do crescimento deste importante segmento. A Bahiagás encerrou 2018 
com 61 postos de combustíveis contratados, que, por sua vez, comercializaram o energético para 
os usuários finais.
Residencial - O segmento residencial também apresentou bons resultados no ano de 2018, tendo 
alcançado um volume médio diário de vendas da ordem de 18,3 mil m³/dia, o que representa um 
crescimento de cerca de 17% em relação a 2017. A maior parte da expansão das vendas ocorreu 
na cidade de Salvador. Outro grande destaque foi o crescimento deste segmento na cidade de 
Feira de Santana, onde a Companhia aumentou em 43% o número de unidades atendidas.
Comercial - Em 2018, as vendas ao segmento comercial chegaram a 33,5 mil m³/dia, com ex-
pansão do número de clientes interligados à malha de distribuição de gás natural em Salvador e 
no interior do estado.
Geração, Cogeração e Climatização - A Bahiagás tem intensificado seus esforços comerciais 
para apresentar soluções tecnológicas mais eficientes e inteligentes aos seus clientes, com a 
operação de novos equipamentos que permitem diversificar o uso do gás natural.  
Termelétrico – A Bahiagás firmou Contrato Interruptível de Curto Prazo de Fornecimento de Gás 
Natural com a Imetame Termelétrica LTDA para atendimento à UTE Prosperidade I, localizada na 
cidade de Camaçari, com potência de 28MW e consumo de até 150.000m³/dia de gás natural.

SUPRIMENTO DE GÁS NATURAL
Em 2018, a Bahiagás celebrou um novo contrato de suprimento de gás com a Petrobras, o qual 
garantirá o fornecimento à totalidade do mercado atendido pela Bahiagás em 2019.
Em 2018, assinamos também novo contrato de compra e venda de gás natural com a Alvopetro, 
produtor independente de óleo e gás da Bacia do Recôncavo, que irá fornecer até 500.000 m³/dia 
de gás natural à Bahiagás, representando o êxito da Companhia em diversificar os supridores e 
as fontes de suprimento de gás natural. 
Para o recebimento do gás oriundo do novo contrato com a Alvopetro, que tem início de forneci-
mento previsto para 2020, a Bahiagás realizará investimentos da ordem de R$ 30 milhões, com 
a construção da uma estação de transferência de custódia (ETC) para recebimento do gás no 
município de Mata de São João e de um gasoduto de distribuição de 15 km de extensão até o mu-
nicípio de Dias D’Ávila. Por outro lado, a Alvopetro irá construir, entre os municípios de Camaçari e 
Mata de São João, um gasoduto de escoamento e uma unidade de processamento de gás natural 
(UPGN) para garantir a qualidade do gás a ser entregue, conforme regulamentação da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Existe um terceiro contrato de suprimento de gás firmado com o Consórcio ERG, o qual vem 
sendo objeto de negociações visando a retomada do fornecimento até então interrompido, o que 
se espera vir a ocorrer ainda em meados de 2019.
Finalmente, no que diz respeito a contratos voltados para o suprimento de gás natural, destaca-
se, ainda, o contrato interruptível de compra e venda de gás natural firmado entre a Bahiagás e a 
Imetame Energia, cujo gás fornecido é produzido na Bacia do Recôncavo e visa, unicamente, o 
atendimento à UTE Prosperidade I, de propriedade do mesmo grupo.
Com objetivo de atrair novos supridores nacionais e internacionais para o atendimento da de-
manda de gás natural do Nordeste com condições mais competitivas, a Bahiagás, repetindo a 
experiência exitosa da Chamada Pública de 2017, realizou uma nova Chamada Pública, dessa 
vez coordenada entre as companhias distribuidoras locais de gás canalizado dos estados de Ala-
goas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. O prazo de recebimento de 
propostas relativas à Chamada se encerrará em 12/04/2019, e a expectativa é que, através dessa 
iniciativa, sejam celebrados contratos, visando garantir o suprimento de gás para o período de 
2020 a 2024.

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO
As Demonstrações Financeiras de 2018 da Bahiagás revelam os resultados alcançados pela 
Companhia, consolidando sua posição como uma das mais sólidas distribuidoras de gás natural 
do País. Contudo, mudanças ocorridas no ambiente regulatório, em 2018, tiveram impactos nega-
tivos na evolução dos principais indicadores da Companhia.
1) RECEITA BRUTA OPERACIONAL 
A receita operacional bruta de vendas, no exercício 2018, alcançou o montante de R$2,3 bilhões, 
representando um aumento de 27% em relação às vendas do exercício anterior (R$ 1,8 bilhão). 
Os números alcançados são justificados pelos seguintes fatores: i) aumento das vendas em 6%, 
frente ao exercício 2017; ii) aumento do preço de aquisição do gás natural, em decorrência da 
aplicação das regras de reajuste previstas no contrato de compra e venda de gás natural na mo-
dalidade firme inflexível firmado com a Petrobras em 30/04/2018.
O gráfico abaixo demonstra a evolução da Receita Bruta Operacional da Companhia no período 
2014-2018:

2) CUSTO DE AQUISIÇÃO DO GÁS NATURAL
Em 2018, o custo de aquisição do gás natural alcançou o montante de R$ 1.573 milhões, valor 
este 40% superior ao realizado em 2017 (R$ 1.123 milhões), fruto do incremento das vendas e, 
principalmente, da vigência do novo contrato de compra e venda de gás natural na modalidade 
firme inflexível firmado com a Petrobras, cujas novas regras de precificação implicaram em rele-

vantes aumentos do preço do gás natural nos meses de maio, agosto e novembro/2018. 
Entre o último preço calculado pelas regras do contrato anterior, que vigorou até  30/04/2018, e o 
preço vigente em 31/12/2018, este calculado com base nas regras do  novo contrato, houve uma 
variação acumulada positiva de 54,9%. Adicionalmente, no novo contrato firmado está prevista a 
cobrança do Preço do Gás de Ultrapassagem (PGU e PGU2) nos casos em que a Quantidade 
Diária Retirada (QDR) seja superior à  Quantidade Diária Contratual (QDC), regra esta que con-
tribuiu ainda mais para a elevação do preço médio de compra do gás natrural ao longo de 2018. 
A evolução do Custo de Aquisição do gás natural no período 2014-2018 pode ser visualizada no 
gráfico abaixo:

3) MARGEM BRUTA 
A Margem Bruta da Bahiagás, em 2018, atingiu o montante de R$ 266 milhões, frente a R$ 323 
milhões em 2017, o que implica numa redução de 17,6%. Essa expressiva queda é explicada 
principalmente por dois fatores, quais sejam:
1. A margem média aprovada pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Ener-
gia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) em 2018 foi, aproximadamente, 2,0% me-
nor do que aquela aprovada em 2017. 
2.  A AGERBA não autorizou, na forma prevista contratualmente, o repasse dos aumentos do pre-
ço do gás natural praticado pela supridora nos meses de agosto, novembro e dezembro. 
A evolução da Margem Bruta no período 2014-2018 pode ser visualizada no gráfico a seguir:

4) EBITDA 
O EBITDA (lucro antes das despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização) atingiu, 
em 2018, o montante de R$ 153,9 milhões, 25,3% inferior a 2017 (R$ 206,1 milhões), resultado 
justificado, basicamente, pela performance da Margem Bruta da Bahiagás, conforme explicado no 
item anterior. 
A evolução do EBITDA no período 2014-2018 pode ser visualizada no gráfico que segue:

5) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
A Companhia registrou, em 2018, o Lucro Líquido de R$ 116,7 milhões, representando um decrés-
cimo de 31,3% em relação a 2017 (R$ 169,8 milhões), o que se justifica, em sua maior parte, pela 
performance da Margem Bruta da Bahiagás. Deste montante, R$ 22,4 milhões são decorrentes do 
Benefício Fiscal Sudene, fator que aumenta de forma substancial a capacidade de investimento 
da Companhia. 
A evolução do Lucro Líquido no período 2014-2018 pode ser visualizada no gráfico abaixo:
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6) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
A Companhia encerrou o exercício de 2018 com o montante de R$ 349,4 milhões em caixa, representan-
do, portanto, um aumento de 44,3% relativamente a 2017 (R$ 242,2 milhões). 
Com relação ao desempenho do fluxo de caixa ao longo de 2018, é necessário enfatizar os efeitos decor-
rentes das  condições de recebimento de clientes e de pagamento aos fornecedores/supridores.
O fato é que a geração de caixa da Companhia, aliada à aplicação da disponibilidade em instrumentos 
de renda fixa com elevada liquidez, tem assegurado os recursos próprios necessários aos investimentos 
na expansão da rede de gasodutos da Companhia, bem como o pagamento integral de dividendos aos 
acionistas.

É importante registrar que o caixa relativo ao exercício 2018 não foi impactado por qualquer entrada de 
recursos oriundos do Contrato de Financiamento firmado com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), 
estando prevista a realização do primeiro reembolso por parte daquela instituição financeira apenas no 
primeiro semestre de 2019, o qual contemplará desembolsos de investimentos da Bahiagás efetuados 
em 2018 e nos primeiros meses de 2019.

INVESTIMENTOS REALIZADOS
A Bahiagás investiu o montante de R$ 59,28 milhões em 2018, atingindo 82% dos valores previstos para 
o período, ampliando a sua malha de gasodutos em 43 km e ligando 3.852 novos clientes.
O maior volume de investimentos feitos pela Companhia ao longo de 2018 ocorreu nos municípios de 
Itagibá, Ipiaú, Aiquara e Jequié. Com investimento anual da ordem de R$ 28 milhões, deu-se início às 
obras do primeiro trecho do Gás Sudoeste – Duto de Distribuição do Sudoeste. O empreendimento tem 
uma previsão de investimentos totais de cerca de R$ 390 milhões e 306 km de extensão, e disponibilizará 
o gás natural para o atendimento aos setores industrial, automotivo, comercial e residencial na região. 
A Companhia destinou ainda investimentos da ordem de R$ 6,5 milhões para a expansão da sua rede de 
distribuição em Salvador, tendo concluído a construção de 10 km de rede, destacando-se os seguintes 
empreendimentos:

• Duto Centro-Ondina-Graça: obra relevante para o atendimento a clientes dos segmentos residencial 
e comercial localizados nestes bairros e, ainda, na região da Barra.
• Duto Manoel Ribeiro: duto para atendimento ao segmento residencial e comercial na região de Stiep 
e Armação. 
• Duto Morro Ipiranga: voltado para atendimento ao segmento residencial daquela região.
• Adensamento Apipema: para construção de ramais no bairro Jardim Apipema, para atendimento, 
basicamente, ao segmento residencial.
• Duto Jaguaribe: com a finalidade de fornecer gás natural aos clientes dos segmentos comercial e 
residencial localizados neste bairro.
• Ramal Jardim dos Namorados: com a finalidade de fornecer gás natural ao empreendimento Vila 
Jardim.

Nos segmentos industrial e automotivo, a Bahiagás investiu cerca de R$ 2,4 milhões nos seguintes muni-
cípios: Dias D’Ávila, Feira de Santana, Alagoinhas, Camaçari, Ilhéus e Salvador.
Com o objetivo de atender a UTE Prosperidade I, situada em Camaçari, a Bahiagás investiu cerca de R$ 
2,49 milhões nas obras de construção de uma ETC e de um gasoduto de distribuição de 10’’, interligando 
a área de produção e processamento à UTE.

INVESTIMENTO - R$ MM  X  EXTENSÃO DE REDE- KM

Figura: evolução dos investimentos e extensão da rede de 2011-2018
PERSPECTIVAS 2019-2023

O Plano Plurianual de Negócios (PPN) da Bahiagás (2019-2023) prevê a aplicação de R$ 645 milhões 
nos próximos cinco anos, destinados, em sua maior parte, à massificação e interiorização do uso do 
gás natural, procurando-se manter de forma permanente a sintonia entre o PPN e os macroprojetos do 
Governo do Estado da Bahia.
A tabela 2 apresenta o planejamento dos investimentos e extensão da Bahiagás de 2019-2023.

Dentre os principais investimentos contemplados no PPN, destacam-se:
i) expansão da infraestrutura de distribuição de gás natural, voltada, inclusive, para o desenvolvimento de 
oportunidades de negócios para atendimento a novos clientes:
No período 2019-2023, deverão ser implantados 538 km de rede de distribuição, com perspectiva para 
ligação de 39,6 mil novos clientes em todo o estado. Desta forma, a Bahiagás espera atingir, em 2023, a 
marca de 95 mil unidades consumidoras ligadas e 1.486 km de rede construída. 
O principal empreendimento previsto para o período é a continuação da implantação do Gás Sudoeste 
- Duto de Distribuição do Sudoeste, que interligará as cidades de Itagibá a Brumado, beneficiando direta-
mente 12 municípios da região, vindo a ser, quando concluído, o maior duto de distribuição do Nordeste 
e o segundo maior do Brasil.
ii) construção da infraestrutura necessária para interligar as instalações dos novos supridores contratados 
à rede de distribuição da Bahiagás:
Foi considerada a construção de um gasoduto de distribuição, decorrente do contrato de suprimento 
de gás natural firmado entre a Companhia e a Alvopetro, que permitirá que o energético produzido pela 
supridora seja movimentado pela Bahiagás até o mercado. 
Este empreendimento tem previsão de investimentos totais em torno de R$ 26 milhões e extensão de 15 
km de rede em aço carbono 16”, além de uma ETC de, aproximadamente, R$ 5 milhões, com capacidade 
de 2 milhões de m³/dia.
Investimentos 2019
A proposta orçamentária da Bahiagás para o ano de 2019 prevê a ligação de 6.092 clientes e a constru-
ção de 87 km de rede de distribuição, com investimentos da ordem de R$ 88,68 milhões. 
Esta proposta está alinhada aos objetivos estratégicos da Companhia, conforme demonstra a figura 
abaixo:

Figura: Plano de Investimentos 2019 alinhado aos objetivos estratégicos da Companhia.
O principal destaque no orçamento de investimentos 2019 da Companhia continua sendo o Gás 
Sudoeste, com um total de R$ 46,75 milhões, sendo o responsável por 53% dos investimentos 
previstos para o ano. 
Além disso, a Bahiagás continua concentrando esforços no adensamento das redes existentes, 
com previsão de alocação de 7,5% dos investimentos orçados para 2019, garantindo, com isso, a 
eficiência das infraestruturas já implantadas.
Os investimentos de natureza administrativa da Bahiagás, como ampliação e/ou reforma de suas 
sedes, bem como investimentos na área de tecnologia da informação, foram estimados em R$ 7,8 
milhões e serão responsáveis por 8,8%  dos investimentos orçados para o ano. 
O Plano de Investimentos 2019 também contempla a aplicação de recursos da ordem de R$ 8 
milhões para a construção de infraestrutura de distribuição no município de Mata de São João, 
com o objetivo de receber gás natural oriundo do contrato de suprimento firmado com a Alvopetro.
Espera-se ainda que o cumprimento do Plano de Investimentos se dê em consonância com os 
projetos das prefeituras e do Governo do Estado para requalificação, revitalização e pavimentação 
das vias, sendo intenção da Bahiagás minimizar os impactos sobre a sociedade e reduzir os custos 
na execução das obras.
A figura abaixo apresenta a distribuição dos investimentos por território de identidade: R$ 35,75 
milhões na Região Metropolitana de Salvador; R$ 46,75 milhões no Médio Rio de Contas; R$ 1,82 
milhões no Portal do Sertão; R$ 4,31 milhões no Litoral Sul; R$ 0,59 milhões no Litoral Norte e 
Agreste Baiano.

Figura: Distribuição dos investimentos por território de identidade. 
A interiorização da rede de distribuição da Bahiagás busca levar o gás natural para outras regiões 
baianas, atraindo novos investimentos e oportunidades de negócios, principalmente nos setores 
industriais e de mineração.

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA
Em 2018, foram implementadas diversas ações na busca pela manutenção e contínua melhoria do 
Sistema de Gestão Integrada (SGI) da Bahiagás, que contempla todos os processos, atividades e 
tarefas das diversas áreas da Companhia. 
Entre essas ações, merece destaque o Projeto Normativo Bahiagás 2018, que teve como proposta 
a adequação da estrutura hierárquico-documental da Companhia. Foi concebido um estudo de 
cerca de 300 documentos, entre Procedimentos Gerais e Instruções de Trabalho, e, como principal 
produto, foi proposta a elaboração de 30 temas/conteúdos normativos da Bahiagás. Além disso, 
ainda foi definida nova conceituação dos documentos do SGI e tratamento estatístico da frequên-
cia de acesso dos documentos pelos colaboradores.
Outra atividade desenvolvida foi o monitoramento e tratamento dos Planos de Ação pendentes 
oriundos da última auditoria interna do SGI. Foram implementados e concluídos 13 planos, com-
postos por 32 ações. A definição e aprovação do Planejamento Estratégico 2019-2023, com seus 
21 objetivos, também se constituem em outra ação a cumprir o que requer o Requisito 6 – Plane-
jamento das ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018. 
Também merece destaque a criação de novos critérios para a realização das Reuniões de Análise 
Crítica pela Direção, a exemplo dos requisitos de entrada a serem avaliados e da periodicidade, 
aderentes às novas versões das ISO 9001 e 14001, bem como à nova ISO 45001: 2018, que 
substituiu a OHSAS 18001: 2007.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em 2018, a Bahiagás atualizou seu Plano Estratégico (PE) para o horizonte 2019-2023. O PE foi 
desenvolvido com base no BSC (Balanced Scorecard) e, através dele, foram revisadas a Missão, 
Visão, Valores, Análise SWOT (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) e as Diretrizes Estra-
tégicas, levando em consideração os processos internos e de governança corporativa da Compa-
nhia. Também foi criada a Matriz SWOT e revisados os Objetivos e Indicadores Estratégicos, que 
foram vinculados aos aspectos estabelecidos no Balanced Scorecard (Missão, Visão, SWOT e/
ou Diretriz). Por fim, foram estabelecidas as metas para cada Indicador para o horizonte previsto.
Outra novidade foi a concepção da Norma de Planejamento Estratégico, fruto do Projeto Normativo 
Bahiagás 2018.

PLANO DE NEGÓCIOS
A Bahiagás atualizou seu Plano Plurianual de Negócios (PPN) para o período 2019-2023. O PPN 
2019-2023 da Bahiagás é uma obra de planejamento dinâmico, que descreve a Companhia de 
forma sucinta, projetando estratégias de inserção no mercado e prevendo os possíveis resultados 
financeiros advindos de suas atividades. Vem como uma ferramenta que busca conciliar a estra-
tégia com a realidade empresarial. A partir das informações de pesquisas e estudos de cenários 
econômicos e das análises de risco, este Plano contempla, ainda, a compilação e vinculação dos 
dados do Planejamento Estratégico, do Plano de Investimento, do Plano Comercial e do Plano de 
Mercado e Suprimento.
As informações de pesquisas e estudos macroeconômicos foram tratadas em diversos níveis: o 
cenário da economia mundial, através de dados e projeções do Fundo Monetário Internacional 
(FMI) para as principais economias globais; o cenário da economia do Brasil, através de números 
e projeções de comportamento indicadas pelo Banco Central (Bacen); e o cenário da economia 
da Bahia, com os estudos da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 
Além destes, com base nos dados da Energy Information Administration (EIA), foram mostradas as 
projeções do mercado de gás natural até 2040. Da mesma forma, com os dados do Plano Decenal 
de Expansão de Energia, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), foi analisada a 
expansão futura do gás natural no Brasil até 2027.
Em conformidade com a Lei Federal 13.303/2016 e tendo como referência o padrão normativo 
ISO 31000:2018, no que se refere à Gestão de Riscos, estes foram identificados, categorizados e 
classificados quanto à probabilidade de ocorrência e à significância em termos de impacto finan-
ceiro, e consolidados em um Mapa de Análise Qualitativa de Riscos, que os estratifica segundo 
sua exposição em grave, média e baixa, viabilizando, dessa forma, a prioridade de tratamento. 
A partir dessa avaliação, serão desenvolvidos planos de ação para cada risco, permeando toda 
a organização, inserindo-se não só nas operações, mas também no direcionamento estratégico, 
incorporando diferentes perspectivas, tais como o ambiente externo e a reputação da organização. 

AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS
Em 2018, foi implantada a Gerência de Auditoria Interna (GEAUD), que é responsável por medir a ade-
quação dos controles internos, a efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de gover-
nança e a confiabilidade das informações relacionadas à coleta, mensuração, classificação, acumula-
ção, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras.
A nova gerência tem, portanto, o objetivo de prestar serviços na forma de assessoramento e con-
sultoria interna, no intuito de agregar valor à gestão e melhorar as operações, propondo ações 
preventivas e corretivas, dando assistência à Companhia na consecução de seus objetivos estra-
tégicos, mediante abordagem sistematizada e com ênfase na avaliação da gestão de riscos, dos 
controles internos e do processo de governança corporativa, em consonância com as melhores 
práticas de mercado. 
Como conclusão dos trabalhos de 2018, foi elaborado pela GEAUD um relatório final resultado da 
execução do primeiro Plano Anual de Auditoria aprovado pelo Conselho de Administração. 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A relação da Bahiagás com a Bahia vai além do negócio do gás natural. A Companhia entende 
o seu papel na sociedade baiana e assume o seu compromisso como propulsora do desenvolvi-
mento no estado, nos diferentes segmentos. Seja na área social, ambiental, esportiva, científica 
ou cultural, a Bahiagás faz questão de dar a sua parcela de contribuição para que importantes 
projetos se tornem realidade. Só em 2018, a Companhia investiu cerca de R$ 3,4 milhões em 
projetos, apoios e patrocínios.
Inclusive, em 2018, a Bahiagás fortaleceu sua Política de Patrocínios com o lançamento do Edital 
de Concurso para Seleção de Patrocínios a Projetos Culturais, Sociais, Esportivos, Científico-A-
cadêmicos e Ambientais, com o valor total de R$ 1 milhão destinado aos projetos. Ao todo, foram 
selecionados 28 projetos, entre eles os eventos musicais Jam no MAM e Som da Praça no Bairro 
da Cidade, já realizados em 2018. Os outros projetos serão executados ao longo de 2019.

A Bahiagás também contribuiu para que muitas atrações promovessem a alegria dos foliões no 
Carnaval 2018, tendo patrocinado 28 projetos, tanto na capital quanto no interior do estado. Entre 
os destaques estavam o Trio Elétrico Armandinho, Dodô & Osmar; os blocos afros Olodum, Ilê 
Aiyê, Cortejo Afro e Didá; o afoxé Filhos de Gandhy; o Carnaval Conquista Cultural (em Vitória da 
Conquista) e o Itabuna Folia 2018. 
No esporte não foi diferente. A Bahiagás colaborou para que talentosos atletas baianos alcanças-
sem importantes conquistas. Em 2018, a Companhia patrocinou vários atletas, entre eles Allan do 
Carmo (maratona aquática), Bruno Vieira (triatlo), Paola Reis (ciclismo), Ana Raquel (natação), 
Gabriela Vita (atletismo) e Marcos William (caratê).
Confira outros projetos patrocinados pela Bahiagás em 2018:
XLVI Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (Cobenge) – Evento anual que tem 
como foco a educação em engenharia. Em 2018 o tema foi “Educação inovadora para uma enge-
nharia sustentável”.
Festival de Lençóis – A 19ª 
edição do Festival atraiu cer-
ca de 10 mil pessoas por dia, 
entre público local e turistas, e 
promoveu uma série de espe-
táculos musicais, além de mo-
vimentar a economia da cida-
de, principalmente no comércio 
de artesanato, gastronomia e 
setor hoteleiro.  
Polo Cidadania – O evento, realizado pelo Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic), 
mobiliza diversas empresas do Polo, que, juntamente com o Sesi, Cidade do Saber, Prefeitura de 
Camaçari e outros parceiros, proporcionam, a cada edição, cerca de 12 mil atendimentos gratuitos 
à população, em áreas de interesse da comunidade.
Fórum Permanente de Petróleo, Gás e Energia (Fope) – O evento, realizado pela RedePetro 
Bahia, promoveu o encontro e diálogo entre empresas do setor de petróleo e gás com o objetivo de 
possibilitar parcerias e superação de obstáculos no cenário atual na área energética.
Petronor – Trata-se de uma conferência do setor de petróleo e gás do Norte e Nordeste do Brasil, 
com foco nas oportunidades para os fornecedores, apontando assuntos relevantes para os seg-
mentos de exploração e produção, transporte, refino e petroquímica.
14º Mutirão do Diabético – Desde a primeira edição, o projeto promove, a cada ano, em Itabuna, 
uma série de serviços gratuitos para a população local voltados para a orientação, prevenção e 
tratamento do diabetes.

CAMPANHA INSTITUCIONAL
Além de trabalhar a imagem institucional por meio de patrocínios e apoios a projetos, em 2018 a 
Bahiagás lançou, em diferentes mídias, a campanha publicitária Rode Mais com GNV. A campanha, 
veiculada em rádios, jornais, outdoors, busdoors, taxidoors, entre outros meios de comunicação, ti-
nha como objetivo divulgar as vantagens de utilizar o gás natural veicular (GNV), como a economia, 
a segurança e o rendimento para os consumidores que optam pelo combustível.

SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE
A Bahiagás busca sempre proporcionar um ambiente de trabalho seguro e saudável, seja através 
da promoção de ações e campanhas educativas ou com o acompanhamento diário e rotineiro das 
questões de segurança, saúde e meio ambiente (SSMA). Com a adoção dessas boas práticas, as 
iniciativas demonstram como a Companhia prioriza essas questões alinhadas com os objetivos 
estratégicos.
Em 2018, não foi diferente. Mais ações foram desenvolvidas para os colaboradores da Companhia. 
Confira algumas delas:

SAÚDE OCUPACIONAL
• Realização de campanhas de vacinação para colaboradores e dependentes;
• Realização de várias palestras sobre temas diversos: HIV / AIDS, Hepatites e outras DSTs, Dia 

Nacional de Prevenção de Acidente de Trabalho, Câncer de Mama e de Próstata.

SEGURANÇA DO TRABALHO
• Fortalecendo o caráter preventivo em suas ações, foi implantado o Programa Papo Seguro, 
 voltado para realização de pequenas palestras semanais que abordam a temática de saúde, 
 meio ambiente e segurança (SMS) para o corpo de colaboradores. 
• Inspeções Planejadas de Segurança e Diálogos Diários de Segurança (DDS) são ações con
 tínuas em busca da prevenção de acidentes.

MEIO AMBIENTE
• Treinamento sobre comunicação de risco e educação ambiental com comunidades localiza 
 das na área de influência da rede de distribuição de gás natural;
• Campanha interna sobre redução no consumo de plásticos, com ações de sensibilização e  
 campanhas educativas. 
• Projeto de educação ambiental em seis comunidades através do Plano de Contingencia da  
 Dutovia;
• Monitoramento dos indicadores de desempenho ambiental e revisão dos aspectos e impactos 
 ambientais relacionados às atividades e processos da Bahiagás;
• Realização da Semana do Meio Ambiente, sob coordenação da Comissão Técnica de   
 Garantia Ambiental (CTGA), com organização de feira orgânica e outras atividades. 
• Participação na 11ª edição do Polo Cidadania; 
• Participação no Conselho Gestor do Monumento Natural Cânions do Subaé (Santo Amaro).

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Bahiagás dispõe de infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) composta por um conjunto 
de sistemas necessários para auxiliar a tomada de decisão em todas as esferas da Companhia, 
com a máxima eficiência e segurança.
No ano de 2018, o montante investido em TI foi de aproximadamente R$ 3,2 milhões e, dentre 
os projetos realizados, destacam-se:
• Aquisição de um data center modular outdoor, possibilitando uma maior segurança das   
 informações, cumprindo requisitos definidos no Plano de Continuidade de Negócio (PCN);
• Implantação da nova infraestrutura de hiperconvergência, proporcionando ganho em   
 eficiência de processamento, economia de energia e de espaço físico, viabilizando estratégia 
 adotada de disaster recovery (recuperação de desastre);
• Sistematização do processo de Solicitação de Empreendimento (SE), agilizando a 
 tramitação das informações necessárias para a elaboração dos projetos de viabilidade dos 
 empreendimentos da Companhia; 
• Implantação do módulo de Programação de Consumo de Grandes Clientes, facilitando o 
 controle mensal, semanal e diário em relação ao planejamento da demanda de gás natural 
 dos principais clientes da Companhia; 
• Publicação de um novo site institucional da Bahiagás, construído dentro dos mais modernos 
 conceitos de usabilidade e responsividade;

GOVERNANÇA CORPORATIVA
Mantendo os princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade cor-
porativa, a Bahiagás vem construindo um conjunto eficiente de estruturas capazes de assegurar 
o acompanhamento e a fiscalização da gestão pelos seus diretores, Conselhos de Administração 
e Fiscal, acionistas e órgãos de controle externo, garantindo o alinhamento de interesses com os 
princípios de governança corporativa.
Em atendimento ao Decreto Estadual 18.470/2018, que regulamentou, no âmbito do Estado da 
Bahia, a Lei 13.303/2016, a Companhia designou representantes para compor a comissão respon-
sável por responder pela implantação das providências de adequação, bem como interagir com o 
Grupo de Coordenação da Transição ao Novo Regime Jurídico das Empresas Estatais, cujo objeti-
vo é dar o suporte necessário para orientar as entidades no processo de adequação.
A Diretoria Executiva da Companhia também aprovou, no ano de 2018, a criação do Comitê de 
Ética, responsável pelos programas de treinamento, disseminação e fixação do Código de Conduta 
e Integridade entre os colaboradores e demais partes interessadas.
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Enfim, a Bahiagás está em constante evolução para manter-se alinhada com a legislação e com 
as melhores práticas de Governança, dando continuidade ao processo de ajustamento à Lei 
13.303/2016, adaptando seus instrumentos normativos e a sua gestão.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
Um dos fatores do sucesso de uma empresa é o êxito de sua equipe. Assim, com o objetivo de 
valorizar cada vez mais seus empregados, a Bahiagás desenvolveu ações na área de Gestão de 
Pessoas. Confira abaixo algumas delas:
Plano de Carreira, Remuneração e Competências (PCRC) e Avaliação de Desempenho – Pela 
primeira vez, foi aplicada a nova metodologia do PCRC e da Avaliação de Desempenho definida 
para a Bahiagás e, em 2018, 90% dos empregados progrediram na carreira.
eSocial – 2018 foi o ano de início da obrigatoriedade do Sistema de Escrituração Digital das Obri-
gações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Nesse exercício, a Bahiagás cumpriu as 

três etapas definidas no cronograma do Governo Federal, passando a enviar as informações rela-
tivas à folha de pagamento.
Capacitação – Em 2018, foram investidos R$ 1.078.081,47 em ações de capacitação, cursos de 
idioma e de pós-graduação. Ao todo, foram capacitados 96 empregados.
Programa de Capacitação de Administradores – Iniciado em 2017, o Programa de Capacita-
ção de Administradores da Bahiagás continuou em 2018, visando atender às exigências da Lei 
13.303/2016. 
Programa de Qualidade de Vida – Realizado em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi), 
este programa tem como objetivo incentivar os colaboradores a adotarem um estilo de vida ativo 
e saudável, através da prática de atividades que promovam o bem-estar e a qualidade de vida. 
Ações de endomarketing – Durante o ano de 2018, foram realizadas várias ações de endomarke-
ting, com o objetivo de promover uma constante melhoria do clima organizacional e uma maior 
integração entre os colaboradores e suas famílias, com destaque para: comemoração de tempo de 

empresa, Dia da Mulher, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Todo o trabalho realizado em 2018 nos levou aos resultados e às conquistas apresentados acima, 
os quais são fruto do esforço e dedicação de todos que fazem parte da Bahiagás. 
Somos gratos a todos aqueles que contribuíram para os resultados alcançados. Aos nossos 
acionistas, pela confiança destinada à Diretoria; aos membros dos Conselhos de Administração 
e Fiscal, aos nossos parceiros comerciais, aos fornecedores que nos prestaram relevantes 
serviços, aos nossos competentes e dedicados colaboradores, e, claro, ao nosso maior motivo 
para buscarmos sempre fazer o melhor: os nossos clientes. 
Agradecemos ainda aos órgãos e entidades da Administração Federal, Estadual e Municipal que, 
de alguma maneira, contribuíram para que, em 2018, a Bahiagás obtivesse bons resultados e 
concluísse mais um ciclo de maneira produtiva.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

     
  2018 % 2017 %
RECEITAS    2.357.781    1.854.549   
Vendas de produtos    2.289.017   1.801.564   
( - ) Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa   (1.048)   (48)  
Outras receitas operacionais   69.812   53.033   
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS   (2.085.565)   (1.525.780)  
Outros custos de produtos vendidos    (1.972.008)   (1.419.099)  
Energia, serviços de terceiros e outras 
despesas operacionais    (113.557)   (106.681)  
RETENÇÕES    (38.088)  -  (35.276)  
Amortização    (38.088)   (35.276)  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO 
PRODUZIDO PELA ENTIDADE    234.128  293.493   
VALOR ADICIONADO RECEBIDO 
EM TRANSFERÊNCIA    24.362    28.038   
Receitas financeiras    24.362   28.038   
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR    258.490   321.531   
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO    258.490    100 321.531  100 
Pessoal

Remuneração direta    39.264  15  36.297  11    
FGTS    1.867 1 1.920  1 
Benefícios   10.098  4   11.768  4 

Impostos taxas e contribuições  
Federais   27.250  11  45.023  14 
Estaduais  56.678   22   50.724  16 
Municipais  531   0  579  0 

Remuneração de capital de terceiros      
        Juros  491  0  108  0 
        Aluguéis  5.651  2  5.327  2 
Remuneração de capitais próprios      
Juros sobre capital próprio  33.939  13  34.001  11 
       Dividendos   54.696   21  95.570  30 
       Reserva  Incentivos Fiscais - Sudene   22.382  9  31.666  10 
       Lucros retidos  5.643   2  8.548  3 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais - R$)

    
  2018 2017
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS    
Lucro Líquido do exercício   116.660  169.785 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa   

Gerado pelas atividades operacionais:  
Amortização   38.088  35.276 
Custo residual do ativo intangível baixado   4.393  15 
Provisão baixa material de investimento em estoque   126  51 
Provisão para contingências   2.646  2.519
Estimativa de perda de crédito de liquidação duvidosa   1.350  48 
Juros e variações monetárias ativas e passivas   (3.632)  (487)
Participação nos lucros de funcionários e administradores   1.920  4.387 
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos    (1.803)  564
Ajuiste de execícios anteriores    199  (58) 

Aumento (Redução) nos ativos operacionais    
Contas a receber de clientes    (19.242)  (26.572) 
Depósitos vinculados    (1.597)  2.206
Estoques    (433)   592
Tributos a recuperar    8.099  20.993 
Despesas pagas antecipadamente    (311)  80
Créditos a receber - Petrobras    466  9.000 
Outros ativos    (2.589)  843
Aumento (Redução) nos passivos operacionais    
Fornecedores    143.153  18.299
Obrigações trabalhista e encargos sociais a pagar    (4.770)  (2.095)
Tributos a pagar    (2.413)  (2.560)
Outros Passivos    (2.383)  4.950
Caixa proveniente das operações    277.927   237.835 
Imposto de renda e contribuição social pagos    (11.475)  (25.507)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais    266.452   212.328
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    
Aquisição de intangível    (59.443)  (49.565)
Recebimento pela venda de intangível   - 37 
Caixa líquido usado nas atividades de investimento   (59.443)  (49.529)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO   
Dividendos pagos   (95.570)  (68.895)
Juros capital próprio pagos    (4.225)  (58.214) 
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento    (99.795)  (127.109)
Aumento/Diminuição Líquido de caixa e equivalente de caixa    107.214  35.691
Representado por:    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício    242.216  206.525
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício    349.430  242.216 
AUMENTO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA    107.214  35.691 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

(Em milhares de reais - R$)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais - R$)

   Reservas de lucros     
  Capital Reserva Reserva Lucros Dividendos Total 
  social Legal Incentivos acumulados Adicionais  
    Fiscais  Propostos

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016  384.731    66.803    25.680    -   68.895    546.109  

Aumento de capital   21.482   (21.482)  -  - 
Dividendos adicionais aprovados  - - - - (68.895)  (68.895)
Lucro líquido do exercício      169.785 -  169.785 

Destinação do lucro líquido do exercícico        -  -
Reserva incentivos fiscais  -  31.666  (31.666) -  - 
Reserva legal  - 8.487 -  (8.487) -  - 
Dividendos mínimos obrigatórios  - - - (2.625) -  (2.625)
Dividendos adicionais propostos  - - - (92.945)  92.945  - 
Juros sobre o capital próprio  - - -  (34.001) -  (34.001)
Ajuste IRPJ e CSLL 2016  - - -  (62) -  (62)
Ajuste Incentivo 2016  - - 3   1 -  4 
 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017    406.213   75.290     35.867   -    92.945   610.315  

Aumento de capital - 27 de março de 2018    2.906 -  ( 2.906) - -  - 
Aumento de capital - 26 de dezembro de 2018     29.873 -   (29.873) - -  -
Dividendos adicionais aprovados       (92.945)   (92.945)
Lucro líquido do exercício       116.660 -  116.660 

Destinação do lucro líquido do exercícico        -  -
Reserva incentivos fiscais  - - 22.382  (22.382) -  - 
Reserva legal  - 5.842 -  (5.842) -  - 
Dividendos adicionais propostos  - - - ( 54.696)   54.696  - 
Juros sobre o capital próprio  - - -  (33.939) -  (33.939)
Ajuste IRPJ e CSLL 2017  - - -  199 -  199
    
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018   438.992  81.132   25.470   -   54.696  600.290 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota    
 explicativa 2018 2017
CIRCULANTE   
Fornecedores 12   221.162   78.009 
Obrigações trabalhista e encargos sociais a pagar 13    10.285   13.135 
Tributos a pagar 14    6.675   9.088 
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 17    29.714   2.625 
Outros passivos     468   1.394 
Total do circulante    268.304   104.251 

NÃO CIRCULANTE    
Provisão para Contigências 15  7.282   4.636 
Débitos nas operações de venda de gás 16    4.793   6.361 
Outros passivos     220   109
Total do não circulante   12.295   11.106
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 17  
Capital social    438.992   406.213 
Reservas de lucros    106.602   111.157 
Dividendos adicionais propostos    54.696   92.945
Total do patrimônio líquido    600.290   610.315 
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO    880.889   725.672 

ATIVO Nota   
 explicativa 2018 2017
CIRCULANTE    
Caixa e equivalentes de caixa 4   349.430     242.216  
Contas a receber de clientes 5    96.364    78.472  
Depósitos vinculados 6    2.358    2.992  
Estoques 7    3.885    3.452  
Tributos a recuperar 8    22.556    22.680  
Créditos a receber  - Petrobras 23    -    466  
Despesas pagas antecipadamente    1.274    963  
Créditos nas operações de aquisição de gás 9    22.914    21.239  
Outros ativos     1.789    651  
Total do circulante    500.570   373.131 
NÃO CIRCULANTE    
Realizável a longo prazo:    
Depósitos vinculados 6   4.879   2.648 
Tributos a recuperar 8    18.227   13.106 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 22    5.311   3.508
Depósitos judiciais 10    10.818   7.410 
Intangível 11    341.084   325.869 
Total do não circulante   380.319   352.541  
TOTAL DO ATIVO    880.889   725.672 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

 Nota explicativa 2018 2017
RECEITAS  LÍQUIDAS - VENDAS DE GÁS 18   1.838.888   1.445.086  
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 19   (1.653.675)  (1.203.352)
LUCRO BRUTO    185.213   241.734
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas comerciais 19   (14.048)  (13.779)
Despesas gerais e administrativas 19    (65.004)  (64.668)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 20    7.734   3.156 
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO    113.895    166.443
Receitas financeiras 21   24.362    28.038 
Despesas financeiras 21    (491)  (108)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL    137.766   194.373 
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL      
Corrente  22  (45.291)  (56.818)
Diferido 22  1.803   564
Incentivo Fiscal Sudene 22    22.382   31.666 
    (21.106)  (24.588) 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     116.660   169.785 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO 
DO CAPITAL - R$ (MIL) 3   6,24   9,81 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  2018 2017 
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO     116.660  169.785  
Outros resultados abrangentes   -  -  
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO   116.660   169.785

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em milhares de Reais – R$, exceto o lucro por ação)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia de Gás da Bahia – Bahiagás é uma sociedade de economia mista, constituída em 26 de 
fevereiro de 1991, com sede na cidade de Salvador, tem como objeto social a aquisição, comercialização, 
distribuição de gás e a prestação de serviços correlatos, podendo vir a promover a produção e armaze-
namento de gás, observada a legislação federal pertinente, os critérios econômicos de viabilização dos 
investimentos, os desenvolvimentos econômico e social, os avanços técnicos e a integração do gás na 
matriz energética do Estado.
A Companhia é concessionária exclusiva, pelo prazo de 50 anos, prorrogáveis, da exploração dos serviços 
de distribuição de gás canalizado em todo o Estado da Bahia, contados a partir da publicação do Decreto 
Estadual nº 4.401 de 12 de março de 1991, conforme contrato de regulamentação da concessão para 
exploração industrial, comercial, institucional e residencial dos serviços de gás canalizado no Estado da 
Bahia, datado de 06 de dezembro de 1993. 
Ao término do Contrato ocorrerá a reversão ao Poder Concedente dos bens e instalações, procedendo-se 
os levantamentos, avaliações e determinação do valor de indenização à Companhia, observado o estabe-
lecido no Contrato de Regulamentação da Concessão.
Por iniciativa do Poder Legislativo Estadual, foi publicada a Lei nº 13.813, de 21 de dezembro de 2017, que 
autoriza o Poder Executivo Estadual a criar duas novas empresas de economia mista para prestação de 
serviços de distribuição de gás canalizado, dividindo o Estado da Bahia em três áreas geográficas. Até a 
emissão das presentes demonstrações financeiras, os termos da concessão outorgada à Companhia per-
manecem inalterados e nenhuma iniciativa formal adicional foi adotada pelo Poder Executivo com respeito 
à criação das novas empresas. 

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018 e 2017, em milhares de reais (Moeda Funcio-
nal), foram preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras, considerando a legislação socie-
tária brasileira, as Normas Brasileiras de Contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(CFC), os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e homologados pelos órgãos competentes. Compreende o conjunto dessas demons-
trações: balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração do resultado abran-
gente, demonstração das mutações do patrimônio líquido, demonstração dos fluxos de caixa e as notas 
explicativas apresentadas de forma comparativa.
A demonstração do valor adicionado (DVA) tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia 
e sua distribuição durante determinado período. É apresentada conforme requerido pela legislação socie-
tária brasileira, como informação suplementar às demonstrações financeiras, e foi elaborada com base nos 
registros contábeis que serviram de base para a preparação das demonstrações financeiras, seguindo as 
disposições contidas no CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. 

A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela Administração da Compa-
nhia em 25 de março de 2019.

NOTA 3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão des-
critas a seguir: 
a) Instrumentos financeiros
Classificação/mensuração
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou 
contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros.
Ativos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação/mensuração para ativos financeiros: 
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao 
valor justo por meio do resultado (VJR).  A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de 
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a categoria de custo amortizado.
Os ativos financeiros são registrados no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior 
a 12 meses após a data do balanço.
Passivos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém duas principais categorias de classificação/mensuração para passivos financei-
ros: mensurados ao custo amortizado e ao valor justo por meio do resultado.
A Companhia classifica seus passivos financeiros sob a categoria custo amortizado.
Os passivos financeiros são apresentados como passivo circulante, exceto aqueles com prazo de venci-
mento superior a 12 meses após a data do balanço.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quan-
do há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liqui-
dá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
Desreconhecimento (baixa) de instrumentos financeiros
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ati-
vos financeiros semelhantes) é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram, 
e/ou, quando transferir os seus direitos ou riscos de receber os fluxos de caixa do ativo ou assumir uma 
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos.
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando um 
passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente 
diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou 

alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferen-
ça nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado.
Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros – ativos mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia no final de cada período de relatório se há evidência objetiva de que um ativo financei-
ro ou grupo de ativos financeiros esteja deteriorado. Os critérios utilizados pela Companhia para determi-
nar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade financeira significativa do 
emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros 
ou de principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira; e (iv) extinção 
do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de problemas financeiros. 
b) Caixa e equivalentes de caixa
Estão representadas por depósitos em conta corrente e aplicações financeiras  registradas ao custo, 
acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. 
c) Depósitos vinculados
Referem-se a valores depositados em conta corrente vinculados a incentivos fiscais cuja a movimentação 
é autorizada pela instituição responsável pela aprovação dos referidos incentivos.
d) Contas a receber de clientes 
Referem-se a créditos junto a clientes decorrentes de comercialização e distribuição de gás canalizado e 
serviços correlatos. A estimativa de Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa é constituída em montante 
considerado suficiente para fazer frente às perdas esperadas na realização das contas a receber.
e) Estoques
Os materiais em estoque, classificados no ativo circulante (almoxarifado de manutenção e administrativo) 
destinados à manutenção operacional e classificados no ativo intangível destinados à construção de in-
fraestrutura de distribuição, estão registrados ao custo médio de aquisição e não excedem os seus custos 
de reposição ou valores de realização, deduzidos de provisões para perdas quando aplicável.
f) Intangível
Os bens integrantes do ativo intangível compreendem o direito de uso da infraestrutura, construída ou 
adquirida pela Concessionária (direito de cobrar dos usuários do serviço público por ela prestado), em 
consonância com o CPC 04 (R2) – Ativos Intangíveis, ICPC 01(R1) e OCPC 05 Contrato de Concessão, 
que estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização, conforme Nota nº 11 às 
demonstrações financeiras. 
A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios econômicos futuros 
do ativo sejam utilizados pela Companhia, os quais correspondem à metodologia de remuneração prevista 
para o cálculo da tarifa conforme Contrato de Concessão.
A amortização dos componentes do ativo intangível é descontinuada quando o respectivo ativo tiver sido 
totalmente recuperado ou baixado, o que ocorrer primeiro, deixando de integrar a base de cálculo da tarifa 
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de prestação dos serviços objeto da concessão. 
Extinta a concessão, todos os ativos de distribuição de gás serão revertidos ao Poder Concedente, tendo 
a Companhia direito à indenização a ser determinada com base no levantamento dos valores conforme 
contrato de concessão.
O Intangível, a partir de 1° de janeiro de 2009, é revisto para identificar perdas por impairment sempre que 
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. A perda 
por impairment é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperá-
vel, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo.
g) Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por mercadorias ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como 
passivo circulante se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor-
tizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor 
da fatura correspondente.
h) Passivos circulante e não circulante
São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.
i) Provisões para contingências
Reconhecidas quando a Companhia têm uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 
eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e 
o valor possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desem-
bolso esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os 
riscos relacionados ao passivo.
São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas 
suas naturezas e apoiadas na opinião dos assessores legais da Companhia. Os fundamentos e a natureza 
das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa nº 15. 
j) Imposto de Renda e Contribuição Social
Em 21 de dezembro de 2011, a Companhia obteve, por meio do Laudo Constitutivo nº 0195/2011 da 
SUDENE, o direito à redução de 75% do Imposto sobre a Renda e Adicionais, calculados com base no 
Lucro da Exploração, com início de fruição do benefício a partir do ano calendário de 2011 com previsão 
de término no ano calendário de 2020. 
A partir de 01 de janeiro 2012, a Companhia iniciou a fruição do benefício de incentivo fiscal SUDENE para 
reinvestimentos, instituído pela Lei n° 5.508/68, regulamentado pela Instrução Normativa SRF n° 267/02, 
mediante o depósito de 30%  do imposto devido sobre o Lucro da Exploração, acrescido de 50% de recur-
sos próprios, em conta vinculada do Banco do Nordeste do Brasil S/A.
A provisão para imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, 
mais adicional de 10% (dez por cento). A provisão para contribuição social sobre o lucro líquido foi consti-
tuída a alíquota de 9% (nove por cento).
k) Apuração do resultado do exercício
O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. 
Reconhecimentos de receita de venda de mercadorias e serviços
O IFRS 15 (CPC 47) estabeleceu um novo modelo para as empresas utilizarem na contabilização de recei-
tas provenientes de contratos com clientes. Este pronunciamento substituiu as orientações anteriores para 
o reconhecimento da receita presentes no IAS 18 (CPC 30 (R1)) - Receitas, IAS 11 (CPC 17 (R1)) - Con-
tratos de Construção e as interpretações relacionadas, e se tornou efetivo a partir de 1° de janeiro de 2018. 
De acordo com este Pronunciamento, a receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando 
todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. Uma receita não é 
reconhecida se há incerteza significativa na sua realização.
Os Administradores da Companhia avaliaram as principais fontes de receita da Companhia e entenderam 
que as mesmas deverão ser reconhecidas no determinado momento em que a entrega do gás e/ou o ser-
viço é realizado. Portanto, a Companhia manterá o mesmo tratamento contábil para todas as obrigações 
de desempenho existentes.
Neste sentido, a Administração da Companhia não identificou impactos significativos na aplicação do IFRS 
15 (CPC 47) sobre a posição patrimonial e financeira e/ou o desempenho das operações da Companhia. 
A Receita Operacional Líquida é mensurada com base no valor do produto entregue, excluindo descontos, 
abatimentos e encargos sobre vendas.
Reconhecimento da receita de construção
Nos termos dos contratos de concessão de distribuição de gás canalizado, que estão ao alcance do ICPC 
01(R1), o concessionário atua como prestador de serviços para o concedente quando constrói ou melhora 
a infraestrutura usada para prestar um serviço público por conta própria ou através de terceiros. Ao prestar 
o serviço, o concessionário deve mensurar e reconhecer a receita dos serviços que presta de acordo com 
o CPC 30(R1) – Receita e os Custos de acordo com o CPC 17(R1) - Contratos de Construção.
No caso da construção de infraestrutura para prestação do serviço público de distribuição de gás natural, 
a receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao seu respectivo custo, tendo em vista que não existe 
margem definida no contrato de concessão e considerando que a Administração não entende a construção 
de infraestrutura como fonte de lucro conforme demonstrado na Nota nº 20.
l) Uso de estimativas
As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da 
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem perdas de créditos de liquidação duvi-
dosa e provisão para contingências.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devi-
do a imprecisões inerentes ao processo para sua determinação. A Administração da Companhia revisa 
as estimativas e premissas regularmente e entende que não haverá divergências materiais quando da 
realização dessas.
m) Lucro por ação
O cálculo básico de lucro por ação é feito por meio da divisão do lucro líquido do período, atribuído aos 
detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela quantidade de ações ordinárias e 
preferenciais. A Companhia optou por incluir as ações preferenciais no cálculo tendo em vista seu direito a 
dividendo igual ao das ações ordinárias. 
No caso da Companhia, não existe ações em tesouraria que diluam o cálculo do lucro por ação, não 
havendo, nesse caso, diferença entre o lucro básico e o lucro diluído.

No quadro a seguir, estão apresentados os dados de resultado e ações utilizados no cálculo dos lucros 
básico e diluído por ação: 2018 2017
Lucro líquido atribuído aos acionistas        116.660         169.785 
Total de ações ordinárias e preferenciais 18.698.704 17.302.493
Lucro /ação  em reais (R$) 6,24 9,81

n) Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estavam em vigor em 31 de 
dezembro de 2018
As seguintes normas e interpretações foram emitidas ou revisadas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), em consonância com o documento correlato emitido pelo International Accouting Stan-
dards Board (IASB).
Apesar de o IASB encorajar a adoção antecipada de novas normas emitidas, tal prática não é permitida 
no Brasil pelo CPC, portanto a Companhia às aplicará apenas na data de sua adoção inicial.
CPC 06 R2 (IFRS 16) Operações de arrendamento mercantil:
O CPC 06 R2 (IFRS 16) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o 
seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 
de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrendamentos de 
curto prazo e itens de baixo valor. A Norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1º de 
janeiro de 2019.
A Administração revisou todos os contratos de arrendamento da Companhia e concluiu que a maior parte 
refere-se a arrendamentos de curto prazo, de baixo valor e ainda arrendamentos nos quais não contro-
lam o ativo e nem direcionam o uso. Estes arrendamentos continuarão sendo reconhecidos linearmente 
como despesas no resultado do exercício. Com relação aos demais arrendamentos, sujeitos ao escopo 
da nova Norma, a Companhia espera reconhecer ativos de direito de uso e passivos de arrendamento 
de aproximadamente R$24.173 em 1° de janeiro de 2019. A natureza das despesas relacionadas a 
estes ativos e passivos de arrendamento mudará em relação ao modelo vigente até 31 de dezembro de 
2018, uma vez que serão reconhecidas despesas de depreciação para os ativos e despesas de juros 
sobre os passivos.
A Companhia pretende aplicar a abordagem de transição simplificada e não irá reapresentar os valores 
comparativos para o ano anterior à primeira adoção.  
Os ativos de direito de uso relativos a arrendamentos de propriedades serão mensurados na transição 
como se as novas regras sempre tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de direito de uso serão 
mensurados ao valor dos passivos de arrendamento no momento da adoção.
ICPC 22 (IFRIC 23) Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro:
Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no CPC 32 
(IAS 12) quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Nessa circunstância, a 
Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando 
os requisitos do CPC 32 (IAS 12) com base no lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos 
fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta In-
terpretação.
Ao avaliar se e como o tratamento fiscal incerto afeta a determinação de lucro tributável (prejuízo fiscal), 
base fiscal, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais, a Compa-
nhia deve assumir que a autoridade fiscal examinará os valores que tem direito de examinar e tenha 
pleno conhecimento de todas as informações relacionadas ao realizar esses exames.
A Companhia não espera efeitos significativos na aplicação dessa norma.

NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
 2018 2017
Caixa e bancos           8.955            6.080 
Aplicações financeiras        340.475         236.136 
Total 349.430 242.216

As aplicações financeiras são representadas por fundos de renda fixa e Certificados de Depósitos Bancá-
rios – CDB cujos rendimentos têm correspondido a aproximadamente 100% da variação dos Certificados 
de Depósito Interbancários – CDI. 

NOTA 5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
  2018 2017
Braskem S/A         34.017          24.571 
Oxiteno Nordeste S/A Ind.e Comércio           5.798            5.845 
Elekeiroz S.A.           4.998            4.352 
Deten Química S.A.           2.119            1.467 
Dow Brasil Nordeste S/A-Dow Química           5.094            2.966 
BSC- Bahia Specialty Cellulose S/A           3.932            1.864 
Cristal Pigmentos do Brasil S/A           2.301            1.774 
Condomínio Shopping da Bahia           1.291            1.279 
Ceramus Bahia S.A.              835               720 
Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa         (3.407)            (837)
Outros         39.386          34.471 
Total 96.364 78.472

A 

composição do saldo de clientes por idade de vencimento é a seguinte: 2018 2017
A vencer 91.364 75.994
Vencidos até 90 dias 4.253 1.962
Vencidos há mais de 90 dias 747 516
Total 96.364 78.472

 

NOTA 6. DEPÓSITOS VINCULADOS
 2018 2017
Circulante           2.358           2.992 
Não Circulante           4.879           2.648 
Total 7.237 5.640

Referem-se a depósitos constituídos junto ao Banco do Nordeste do Brasil S/A, por conta de Incentivos 
Fiscais de Reinvestimentos - Sudene, calculado sobre o Lucro da Exploração o qual reduz o Imposto de 
Renda Corrente do Exercício, acrescidos 50% (cinquenta por cento) de depósitos efetuados pela Com-
panhia os quais, no conjunto, somente serão resgatados mediante aprovação dos respectivos projetos 
pela Sudene, conforme Decreto nº 4.213 de 26 de abril de 2002.

NOTA 7. ESTOQUES 2018 2017
Gás Natural              480              292 
Suprimentos gerais e de manutenção           3.124           2.897 
Almoxarifado               38               28 
Odorante              243              235 
Total 3.885 3.452

Gás Natural 
O estoque de gás natural ao final de 31 de dezembro de 2018 montou em R$ 480 (R$ 292 em 2017), 
equivalentes a 325 mil m³ (325 mil m³ em 2017), distribuídos numa extensão de 948 Km (905 km em 
2017) de dutos de distribuição em operação.

NOTA 8. TRIBUTOS A RECUPERAR  
 2018 2017
Estimativa de IRRF sobre aplicação financeira           2.980              777 
ICMS a recuperar           4.256           1.152 
CSLL           1.976           2.979 
IRPJ           9.294         18.208 
PIS           3.970           2.223 
INSS                 2              134 
COFINS         18.305         10.313 
Total  40.783    35.786 
Ativo circulante         22.556         22.680 
Ativo não circulante         18.227         13.106 

A 

partir de janeiro de 2015, a Companhia, com base nos artigos nº 53 e 55, § 21 da Lei nº 12.973, de 13 de 
maio de 2014, passou a registrar como Tributos a recuperar, os créditos de PIS e COFINS gerados pelas 
aquisições de materiais e serviços utilizados na construção da rede de gás os quais serão aproveitados 
para compensação de Tributos a Pagar de Pis e Cofins  sobre Vendas e Outras Receitas Operacionais 
a medida que for sendo amortizado o Ativo Intangível em operação.

NOTA 9. CRÉDITOS NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE GÁS 
O campo maduro de Morro do Barro atendia ao fornecimento de Gás Natural Comprimido (GNC) por 
meio do contrato de compra e venda de gás natural firmado entre o Consórcio ERG Petróleo e Gás 
e a Bahiagás. A vigência do contrato, após a celebração de aditamento em 2014, passou para 31 de 
dezembro de 2017.
A Companhia efetuou pagamentos de “Take or Pay” ao Consórcio ERG Petróleo e Gás nos anos de 
2009, 2010, 2012, 2014 e 2015, os quais são, de acordo com as disposições contratuais, recuperáveis 
pela Bahiagás. Ocorreram recuperações de “Take or Pay” nos anos de 2011, 2012 e 2013, cujos respec-
tivos saldos atualizados estão registrados no Ativo Circulante e Não Circulante. 
Em 07 e 22 de outubro de 2016, o Consórcio ERG informou à Bahiagás e à Agência Nacional do Petró-
leo - ANP, respectivamente, sobre a ocorrência de problemas operacionais decorrentes da depleção do 
poço, que resultaram na interrupção da produção de gás natural no campo de Morro do Barro em 22 de 
agosto de 2016, situação esta que ensejaria, no seu entendimento, na rescisão do contrato. Sobre este 
assunto, a ANP informou em 03 de novembro de 2017, em expediente endereçado ao Diretor Executivo 
da AGERBA (Ofício n° 01142/2017/SDP), que estava em avaliação a inclusão do campo de Morro do 
Barro em Consulta de Interesse ao mercado, visando uma futura licitação do mesmo, indicando não 
haver acolhido o pedido de que o poço está exaurido. Diante de tal posição da ANP, não há o que se 
falar em rescisão do contrato motivada pela depleção do poço, permanecendo válidas, portanto, todas 
as cláusulas contratuais, juntamente com os seus respectivos efeitos.  
Considerando que na data de encerramento da vigência do contrato, prevista para 31 de dezembro de 
2017, ainda existiam créditos a recuperar pela Bahiagás relativos a “Take or Pay” (ou Valor Complemen-
tar Semestral - VS), aplicam-se então as disposições contratuais firmadas entre as partes (nos termos 
do subitem 9.1.1, introduzido pelo Termo de Aditamento 003/2014, celebrado em 14 de setembro de 
2014),  segundo as quais a vigência do contrato será automaticamente prorrogada pelo prazo necessário 
para que haja a recuperação do crédito, limitada ao máximo de 02 (dois) anos, ou seja, até o dia 31 de 
dezembro de 2019.
Independentemente da prorrogação da vigência contratual, a Bahiagás e o Consórcio vêm mantendo 
negociações para a celebração de aditamento ao contrato, a contemplar o acréscimo de prazo, a revisão 
do volume contratado e as regras de recuperação do “Take or Pay”, de modo a possibilitar a recuperação 
de 100% dos créditos da Bahiagás, já sendo possível considerar ter havido relevantes avanços em 
relação às premissas comerciais a serem contempladas no novo aditamento a ser firmado, entre as 
quais se inclui a forma e o prazo de recuperação do crédito de “Take or Pay” pela Bahiagás, o que se 
constata através  das várias atas de reuniões já realizadas entre as partes e da proposta comercial firme 
apresentada pelo Consórcio ERG, estando atualmente na fase de elaboração do aditamento ao contrato, 
cujo termo final será submetido às instâncias societárias para fins de autorização da sua assinatura. 
A Administração entende que, diante do atual estágio de negociação, não há que se tratar de eventual 
estimativa de perdas quanto à recuperabilidade destes créditos, ressaltando-se que as mesmas so-
mente deverão ser registradas futuramente caso se verifique um completo retrocesso nas negociações 
atualmente em curso, que culminariam com a adoção pela Companhia das medidas judiciais porventura 
necessárias à recuperação dos créditos a que tem direito.

NOTA 10. DEPÓSITOS JUDICIAIS
 2018 2017
Fiscais           5.086           4.596 
Trabalhistas           4.905           1.919 
Cíveis              827              895
Total         10.818            7.410

NOTA 11. INTANGÍVEL
Os valores reconhecidos no Intangível, como o direito de cobrar dos usuários pelo fornecimento de gás, são constituídos pelos custos relativos à construção de infraestrutura para a prestação de serviços de 
distribuição de gás.
Devido à característica das atividades operacionais, a amortização do intangível tem início quando o bem que lhe deu origem entra em atividade.
A amortização foi calculada com base na vida-util para os ativos formados em conformidade com o contrato de concessão (10 anos) e integrante da base de cálculo da tarifa de prestação de serviços, totalizando 
R$ 39.709 (R$ 36.938 em 2017), devidamente apropriadas ao resultado do exercício, observado o tratamento do crédito de PIS e COFINS referente à amortização.
No entendimento da Administração, 10 anos é o prazo padrão de consumo do benefício econômico gerado pelos seus ativos intangíveis, e, consequentemente, da sua vida útil estimada. Neste sentido, a Adminis-
tração considera que a sua interpretação vai ao encontro das práticas contábeis adotadas no Brasil, principalmente no tocante aos itens 98, 98A e 98B do CPC 04 R1 e 70 a 73 do OCPC 05, além de retratar com 
transparência a aderência das mesmas ao negócio da Companhia.
A aplicação de prazo de amortização diverso daquele definido na regra contratual gera um resultado que, na interpretação da Administração, não reflete a realidade do negócio da Companhia, por que: (i) 10 anos 
é, de forma taxativa, o período definido no Contrato de Concessão para a recuperação dos investimentos realizados pela Concessionária na construção da infraestrutura; e (ii) a margem da Concessionária definida 
a partir da aplicação das regras contratuais é o instrumento que permite a manutenção do equilíbrio entre a receita e os custos da atividade.
Neste exercício a Companhia realizou a baixa de projetos que se encontravam na condição de obras em andamento, no montante de R$ 4.483, por entender que os mesmos não iriam gerar os benefícios econô-
micos futuros, pretendidos pela Administração.

 Tempo Estimativa de 
 Benefícios 
INTANGÍVEL AMORTIZÁVEL Econômicos em Anos  31/12/2018 Adições Baixas Transf. 31/12/2017 Adições Baixas Transf. 31/12/2016
Redes de Distribuição 10   610.629   3.233   (1)  43.765  563.632   2.728   (150)  28.594  532.460 
Edificações 10   5.559   -     -     -   5.559   -   -     1     5.558 
Instalações, Aparelhos e Máquinas 10   4.792   198   -  -     4.594   813  (66)     -  3.847 
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  10   2.661   1     -     1.770     890   -     -     -     890 
Móveis e Utensílios 10   2.156   205   -  -     1.951   90   (1)  -     1.862 
Equipamentos de Informática 10   15.291   2.104   -  -     13.187   4.769   (58)     -     8.476 
Veículos 10   584   -   -     -     584   21     -     -     563 
Softwares  10   11.753   1.094   -     -     10.659   1.182   -     -     9477 
Marcas e patentes 10   1   -     -     -     1   -     -     -     1 
Direitos de uso e Concessões 10   201   -     -     -     201   -     -     -     201 
Terrenos 10   508   -     -     -     508   -     -     -     508 
Intangível Amortizável    654.135   6.835   (1)  45.535   601.766   9.603   (275)  28.595   563.843 
            
AMORTIZAÇÃO Taxa Amortização  31/12/2018 Adições Baixas Transf. 31/12/2017 Adições Baixas Transf. 31/12/2016
Redes de Distribuição 10%   (386.175)  (36.317)  -   -     (349.858)  (34.078)  150   -     (315.930)
Edificações 10%   (4.370)  (556)  -     -     (3.814)  (556)  -     -     (3.258)
Instalações, Aparelhos e Máquinas 10%   (1.844)  (453)  -   -     (1.391)  (379)  43     -     (1.055)
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros  10%   (902)  (32)  -     -     (870)  (20)  -     -    (850)
Móveis e Utensílios 10%   (1.261)  (154)  -   -     (1.107)  (142)  1   -     (966)
Equipamentos de Informática 10%   (4.575)  (1.245)  -   -     (3.330)  (857)  25     -     (2.498)
Veículos 10%   (350)  (58)  -     -     (292)  (58)  -     -     (234)
Softwares  10%   (6.342)  (843)  -     -     (5.499)  (797)  -     -     (4.702)
Marcas e patentes 10%   (1)  -     -     -     (1)  -     -     -     (1)
Direitos de uso e Concessões 10%   -     -     -     -     -     -     -     -    -   
Terrenos 10%   (491)  (51)  -     -     (440)  (51)  -  -    (389)
Amortização    (406.311)  (39.709)  -   -    (366.602)  (36.938)  219   -     (329.883)
   
INTANGÍVEL A AMORTIZAR   31/12/2018 Adições Baixas Transf. 31/12/2017 Adições Baixas Transf. 31/12/2016
Materiais para Aplicação (1)(2)    14.768   18.219   (35)  (18.158)  14.742   5.473   (21)  (5.780)  15.070 
Obras em Andamento    75.492   34.389   (4.483)     (27.377)  75.963   34.489   -  (22.840)  64.314 
  Intangível a Amortizar    93.260   52.608   (4.518)  (45.535)  90.705   39.962   (21)  (28.620)  79.384 
  Total do Intangível    341.084   19.734   (4.519)  -  325.869   12.627   (77)  (25)  313.344 

(1) Os materiais para aplicação são compostos basicamente de estoques de tubulações, válvulas, computadores de vazão, sistemas de odorização e outros equipamentos para construção de infraestrutura da 
rede de distribuição de gás.
(2) As obras em andamento representadas por diversos empreendimentos de expansão da rede que ainda não entraram em operação.
A Companhia realizou cálculo do valor recuperável dos ativos de longa duração, tendo como base os valores registrados na contabilidade em 31 de dezembro de 2018, cujo objetivo foi à demonstração da capa-
cidade da unidade geradora de caixa em recuperar o valor do ativo líquido constante das demonstrações financeiras para o exercício, com base na expectativa da geração de caixa da Companhia nos próximos 
cinco anos. Até 31 de dezembro de 2018 não foram identificadas perdas por impairment.

NOTA 12. FORNECEDORES
 2018 2017
Petróleo Brasileiro S/A        210.902          68.647 
Outros         10.260            9.362 
Total       221.162          78.009 

NOTA 13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

 2018 2017
Participação nos lucros e resultados  1.973           4.389 
Provisão de férias           4.497           4.580 
Provisão gratificação           2.240           2.235 
INSS               845           1.212 
FGTS               165              392 
Outras              565              327 
Total          10.285        13.135 

NOTA 14. TRIBUTOS A PAGAR
              2018 2017 
ICMS sobre vendas              656           5.946 
PIS sobre vendas / outras               -              281 
COFINS sobre vendas / outras               -           1.311 
Impostos retidos na fonte           5.581              876 
Outros              438              674 
Total           6.675           9.088 

 NOTA 15. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS        
A movimentação da provisão para contingências nos exercício findos em 31 de dezembro de 2018 e 
2017 foi a seguinte:

  Trabalhistas  Fiscais  Cíveis  Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016              203  -        1.913       2.116 
Constituição (reversão)               623  -      1.897      2.520
Saldos em 31 de dezembro de 2017                 826            -       3.810       4.636 
Constituição                 105            -       2.541       2.646 
Saldos em 31 de dezembro de 2018                 931            -       6.351       7.282 

PROCESSOS COM PROVISÃO CONSTITUÍDA (PERDA PROVÁVEL)
PROVISÕES TRABALHISTAS 
Referem-se a ações movidas por ex-empregados de empreiteiros e de empresas prestado-
ras de serviços contratadas pela Companhia, nas quais se discutem a responsabilidade sub-
sidiária da Bahiagás. Baseada na opinião dos seus assessores jurídicos, a Administração 
entende que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir 
prováveis perdas com tais causas.
PROVISÕES FISCAIS 
Refere-se à ação de cobrança de taxa de passagem de gasodutos movida contra a Com-
panhia no exercício de 2015. Baseada na opinião dos seus assessores jurídicos à época, 
a Administração constituiu a provisão registrada ao final de 2015, e com  fundamento na 
opinião jurídica formada a partir de 2016, a mesma foi revertida.
PROVISÕES CÍVEIS
Referem-se a ações movidas por pessoas físicas e empresas com contratos encerrados com 
a Companhia. Baseada na opinião dos seus assessores jurídicos, a Administração entende 
que as provisões constituídas registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis 
perdas com tais causas.
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OUTROS PROCESSOS SEM PROVISÃO CONSTITUÍDA (PERDA POSSÍVEL)
PROVISÕES TRABALHISTAS
Existem diversos processos de natureza trabalhista, no montante de R$ 2.150, classificados como 
de perda possível pelos assessores jurídicos, para os quais nenhuma provisão foi constituída.
FISCAIS
Existem diversos processos de natureza fiscal, no montante de R$ 3.139, classificados como de 
perda possível pelos assessores jurídicos, para os quais nenhuma provisão foi constituída, des-
tacando-se:
a) Processo administrativo – Receita Federal do Brasil
Em 2015, a Companhia foi notificada a pagar o valor de R$ 1.809, por conta dos processos ad-
ministrativos nº 10580.000110/2001-31 e 10580.004581/2002-07, consolidado no processo nº 
10580.724071/2014-20, cujos autos foram conclusos pela Receita Federal do Brasil - RFB, refe-
rente indeferimento de processo de compensação tributária de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
Exercícios 2001 e 2002.
A Companhia não concordando com a decisão na esfera administrativa, contestou judicialmente tal 
notificação, efetuando o correspondente depósito judicial, assegurando através de decisão caute-
lar, a emissão de Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito.
A sentença publicada no dia 11 de outubro de 2017, o processo judicial foi julgado de modo favorá-
vel à Companhia, que teve o seu pedido reconhecido como procedente, isto para extinguir o débito 
no valor de R$ 1.809, condenar a União ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da causa e possibilitar o levantamento do montante depositado como 
garantia do juízo assim que fosse certificado o trânsito em julgado da decisão.
A União interpôs recurso de Apelação em face da decisão, em face do qual a Companhia apresen-
tou Contrarrazões. A remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi ordenada 
no dia 19 de fevereiro de 2018.
Em 23 de março de 2018, os autos foram recebidos no gabinete do Desembargador Relator. Os 
autos já estão conclusos para elaboração de voto e acórdão.
CÍVEIS
Existem diversos processos de natureza civil, no montante de R$ 124.197, classificados como 
de perda possível pelos assessores jurídicos, para os quais nenhuma provisão foi constituída, 
destacando-se:
a) Copabo Construções e Comércio Ltda.
A ação ajuizada pela Copabo visa o ressarcimento por supostos prejuízos ocorridos durante a exe-
cução da 2ª etapa da obra de construção e montagem de 44 km de gasoduto enterrado, localizado 
entre as cidades de Catu e Alagoinhas, sob a alegação de que a Companhia não teria cumprido 
suas obrigações previstas no Contrato nº 008/03, implicando no atraso da obra e em prejuízos 
para a contratada.

O valor objeto da lide é de R$ 4.016 (R$ 7.358 em 31 de dezembro de 2018), que está dependendo 
de perícia para a prova por parte da autora.  O perito designado já apresentou laudo pericial e a 
Bahiagás, em resposta, elaborou parecer do assistente técnico.
Em março de 2016, foi proferida sentença com julgamento improcedente dos pedidos formulados 
pela Autora. A Copabo foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advoca-
tícios.
A Copabo interpôs Recurso de Apelação, que foi distribuído à Relatora.
b) ABRACE
Ação Coletiva n. 0077211-85.2009.8.05.0001
Autora: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE GRANDES CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ENER-
GIA E DE CONSUMIDORES LIVRES 
Rés: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS e AGERBA - AGENCIA ESTADUAL DE REGU-
LAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO DA BAHIA
Objeto da ação: Trata-se de Ação Coletiva, com pedido de antecipação da tutela, promovida pela 
ABRACE contra a AGERBA e a BAHIAGÁS, na qual a Autora objetiva extirpar as revisões tarifárias 
praticadas pela BAHIAGÁS na cobrança dos serviços de fornecimento de gás natural canalizado 
às empresas integrantes da ABRACE nos anos de 2007 e 2008, e a condenação da Ré à devolu-
ção dos valores cobrados decorrentes da aplicação dos critérios supostamente ilegais de revisão.
Valor histórico: R$ 72.201 (após acolhimento de Impugnação ao Valor da Causa apresentada pela 
BAHIAGÁS) 
SITUAÇÃO ATUAL: Protocolizada petição em que a BAHIAGÁS informa a impossibilidade de con-
ciliação no caso, a demanda está pendente de prosseguimento.
POSSIBILIDADE DE PERDA: Possível (até o momento, não há decisão de mérito, favorável ou 
desfavorável à Companhia).
c) Cetro Engenharia Ltda.
Ação Ordinária n. 0548625-05.2014.8.05.0001                                         
Autora: CETRO ENGENHARIA LTDA.
Ré: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS
Objeto da ação: A demandante busca indenização por dano material, moral e outros, em razão da 
suposta ocorrência de prejuízos causados pela BAHIAGÁS na execução de três contratos adminis-
trativos e pagamento de valores impagos ou pagos a menor.
Valor histórico: R$20.000
SITUAÇÃO ATUAL: Encerrada a fase postulatória, as partes requereram a produção de provas. Foi 
deferida a prova pericial de engenharia, ainda não iniciada.
POSSIBILIDADE DE PERDA: Possível (até o momento, não há decisão de mérito, favorável ou 
desfavorável à Companhia).
OUTROS PROCESSOS SEM PROVISÃO CONSTITUÍDA PENDENTE DE VALORIZAÇÃO (PERDA POSSÍVEL)

Para o processo movido pela Braskem não foi possível dimensionar o momento do cumprimento 
da ação e os valores efetivamente envolvidos. Dessa forma, nenhuma provisão foi constituída.
a) Braskem - ação cautelar
Em dezembro de 2002, a Braskem ajuizou Ações Judiciais contra a Bahiagás, postulando o 
fornecimento de 1.200.000/m³ diários de gás natural canalizado. Em grau de Recursos Espe-
ciais, o Superior Tribunal de  Justiça decidiu: (a) obrigar a Bahiagás fornecer 1.200.000 m³/dia; 
(b) reduzir a multa diária pelo não fornecimento de gás para R$ 20 mil; (c) estabelecer que o 
momento inicial para aplicação da referida multa se dará após o trânsito em julgado do Acórdão 
e depois que a Bahiagás for formalmente intimada para cumprir o fornecimento e não fazê-lo. 
No Recurso Especial interposto nos autos da Ação Cautelar, não conhecidos                             Em-
bargos de Divergência interpostos pela Braskem e pendente processamento e julgamento de 
Recurso Extraordinário interposto pela BAHIAGÁS. 
Pendentes de julgamento, ainda, Recursos Extraordinários interpostos pela Bahiagás ques-
tionando acórdão que manteve a sentença que julgou procedente pedido de indenização por 
perdas e danos.
b) Braskem - liquidação de sentença
Decorrente da decisão judicial proferida nos autos da Ação Declaratória, a qual estabeleceu o 
dever da Bahiagás de indenizar a Braskem pelos danos emergentes e lucros cessantes decor-
rentes da redução dos volumes fornecidos pela Bahiagás àquela empresa, foi requerida Ação 
de Liquidação de Sentença.
Tal pedido de liquidação foi contestado pela Bahiagás sob o argumento, entre outros, de que 
não há comprovação nos autos de efetivo dano decorrente da redução do fornecimento do gás 
natural, estando, atualmente distribuído à  7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de 
Salvador – Bahia, estando em fase de perícia técnica.
A Companhia não apresentou valor estimado para desembolso na liquidação, tendo em vista 
que a fase processual não sugere qualquer prognóstico que aponte contingenciamento. Ade-
mais, o título executado é ainda passível de reforma em Recurso Extraordinário pendente de 
julgamento, existindo possibilidade de reversão da condenação ao pagamento de indenização, 
e, nos autos da Liquidação de Sentença, a decisão judicial a ser proferida poderá entender que 
não há qualquer comprovação de dano decorrente da redução do fornecimento de gás natural.

NOTA 16. DÉBITOS NAS OPERAÇÕES DE VENDA DE GÁS
Nos contratos de venda de gás natural firmados entre a Companhia e usuários industriais estão 
estabelecidos compromissos de retiradas de gás natural (“Take or Pay”), tendo sido efetuados 
pagamentos em 2016 a 2018 por parte dos usuários, os quais poderão ser recuperados no prazo 
previsto nos respectivos contratos.

NOTA 17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A) CAPITAL SOCIAL
Em 31 de dezembro de 2017, o capital social subscrito e integralizado era de R$ 406.213, e es-
tava representado por 17.302.493 ações, sendo 5.767.495 ações ordinárias e 11.534.998 ações 
preferenciais, todas em classe única, sem valor nominal.  
A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 27 de março de 2018 aprovou o aumento de 
capital no montante de R$ 2.906, proveniente da incorporação de incentivos fiscais de redução 
de 75% do Imposto de Renda (Lei nº 4.239/63 e Lei nº 8.191/91), com a emissão de 123.801 
ações, sendo 41.267 ordinárias e 82.534 preferenciais, todas de classe única, sem valor nominal 
e inconversíveis de uma classe em outra.
A Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2018 aprovou o aumento de 
capital no montante de R$ 29.873, proveniente da incorporação de incentivos fiscais de redução 

de 75% do Imposto de Renda (Lei nº 4.239/63 e Lei nº 8.191/91), com a emissão de 1.272.410 
ações, sendo 424.138 ordinárias e 848.272 preferenciais, todas de classe única, sem valor nomi-
nal e inconversíveis de uma classe em outra.
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 438.992, e está 
representado por 18.698.704 ações, sendo 6.232.900 ações ordinárias e 12.465.804 ações pre-
ferenciais, todas em classe única, sem valor nominal.
As ações preferenciais são nominativas, sem valor nominal, não têm direito a voto e gozam da 
prioridade no recebimento de dividendos obrigatórios e no reembolso do capital em caso de 
liquidação da Companhia e participam em igualdade de condições com as ações ordinárias nos 
dividendos distribuídos.
O capital autorizado da Companhia é de 900.000.000 ações.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a composição acionária da Companhia está demonstrada 
como segue:

b)Reserva legal
A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício até alcançar 20% do 
capital social, e sua utilização está restrita à compensação de prejuízos e ao aumento do capital social 
a qualquer momento a critério da Companhia.
c)Reserva de Incentivos Fiscais 
Incentivo Fiscal SUDENE 75% do IRPJ exercícios de 2018 e 2017:
O incentivo de redução de 75% do Imposto sobre a  Renda e Adicionais  incidentes sobre o lucro da 
exploração, conforme mencionado na Nota nº 3, letra j, foi de R$ 21.114 em 2018 (R$ 29.873 em 2017), 
relativo ao Laudo Constitutivo nº 0195/2011.
Incentivo Fiscal SUDENE por Reinvestimento IRPJ exercícios de 2018 e 2017:
A Companhia usufruiu em 2018 do incentivo fiscal SUDENE para Reinvestimentos no valor de R$ 
1.268 (R$ 1.793 em 2017), conforme mencionado na Nota nº 3, letra j. 
Total do Incentivo Fiscal SUDENE exercícios de 2018 e 2017:
Em 2018 a Companhia obteve o total de R$ 22.382 (R$ 31.666 em 2017)   referentes aos incentivos 
fiscais Sudene de Redução sobre 75% do Imposto sobre a Renda e Adicionais incidentes sobre o 
lucro da exploração, relativo ao Laudo Constitutivo n° 0195/2011e benefício fiscal SUDENE de Rein-
vestimentos.
d) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 
O estatuto social da Companhia estabelece a distribuição do dividendo mínimo obrigatório de 25% do 
lucro líquido do exercício, conforme determina a Lei nº 6.404/76, nos termos do seu artigo 202.
Conforme aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26 de dezembro de 2018, foram 
pagos juros sobre o capital próprio de R$ 33.939 em 2018 (R$ 34.001 em 2017), que na forma da legis-
lação societária foram imputados aos dividendos, sendo registrados no patrimônio líquido.
Assim, ficam à disposição dos acionistas no patrimônio líquido o valor de R$ 54.696 a título de divi-
dendos adicionais propostos, em conformidade com proposta de distribuição integral do resultado do 

exercício de 2018, deduzidas a constituição da reserva legal e de incentivos fiscais, conforme demons-
trado a seguir:
A parcela de juros sobre o capital próprio de R$ 33.939 mil em 2018 tem incidência de retenção de 

imposto de renda na fonte de 15% - R$ 4.225 mil, exceto para os acionistas imunes e isentos, conforme 
estabelecido na Lei nº 9.249/95.

                                    Classe das Ações        
  Ordinárias    Preferenciais    Total   
  Quantidade    Quantidade    Quantidade
Acionistas 2018 % 2017 % 2018 % 2017 % 2018 % 2017 %
Estado da Bahia     3.178.792  51,0       2.941.435  51,0                     -                         -            3.178.792           17       2.941.435  17,0
Gaspetro S/A 1.527.054  24,5       1.413.030  24,5     6.232.902  50,0      5.767.499  50,0       7.759.956  41,5      7.180.529  41,5
Mitsui Gás     1.527.054  24,5       1.413.030  24,5     6.232.902  50,0      5.767.499  50,0       7.759.956  41,5      7.180.529  41,5
Total   6.232.900  100       5.767.495  100    12.465.804  100    11.534.998  100    18.698.704  100   17.302.493  100

  2018 2017
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO       116.660      169.785 
Ajustes do Exercício Anterior             199             (65)
Ajuste Incentivo Sudene 2016               -                 (3) 
Ajuste IRPJ e CSLL              199              (62)
BASE RESERVA LEGAL      116.859      169.720 
Reserva Legal (5%)          (5.842)          (8.487)
Reserva Incentivo Fiscal Sudene        (22.382)        (31.666)
Ajuste Incentivo Sudene 2016   3 
BASE DE CÁLCULO DIVIDENDOS        88.635       129.570 
Dividendo Mínimo Obrigatorio - 32.393
Juros s/ Capital Próprio Imputados aos Dividendos          33.939         34.001 
Imposto de renda na fonte          (4.225)          (4.233)
Juros s/ Capital Próprio  Líquido de Imposto de Renda         29.714         29.767 
Dividendos mínimos obrigatórios complementar               -           2.625 
Dividendos Adicionais Propostos         54.696         92.944 
TOTAL DE DIVIDENDOS/JSCP A PAGAR 84.410      125.338 

NOTA18.RECEITA LÍQUIDA

A receita operacional bruta de vendas no exercício de 2018 alcançou R$ 2.289.017, representando um au-
mento de 27.02% em relação às vendas do exercício de 2017 (R$ 1.801.564), devido ao acrescimo do volume 
comercializado de 5,65% e do aumento  em média da tarifa de gás natural em 20,17%.
A receita de venda por segmento nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 é a seguinte:

 Segmento Receita Vendas Perdas ICMS PIS COFINS Receita
 Bruta Canceladas Estimadas    Líquida
Industrial         1.907.168                 683                    -    213.872        27.019  124.443   1.541.151 
Matéria-Prima 165.817              4.837                    -       19.318          2.023     9.316      130.323 
Cogeração
Comercial             13.213  -                     -    1.586            218  1.004         10.405 
Térmica                934                    -                       -    -                15  71           848 
Automotivo  167.347               300                   -    27.671          2.610      12.037      124.729 
GNC             5.297                   96                  -         994             79      364           3.764 
Comercial              10.434                   41                 50 1.247          173      789         8.134 
Residencial  24.865  17                     34 2.982           410  1.888        19.534 
Total         2.295.075 5.974 84  267.670         32.547  149.912  1.838.888 

Segmento Receita Vendas Perdas ICMS PIS COFINS Receita 
Bruta Canceladas Estimadas     Líquida 
Industrial         1.506.986 413 - 168.309 21.177 97.544 1.219.543
Matéria-Prima 139.579 2.313 - 16.472 2.004 9.229 109.561
Cogeração
Comercial 13.498 - - 1.620 223 1.026 10.629 
Térmica - - - - - - -  
Automotivo 116.280 467 - 22.667 1.746 8.044 83.356
GNC 3.993 - - 902               58          267         2.766
Comercial             7.404                      5               - 888 122           562         5.827
Residencial              17.054 32 - 2.043 281  1.294      13.404
Total         1.804.794 3.230 - 212.901 25.611     117.966 1.445.086 

  2018 2017
Receita Bruta     2.295.075     1.804.794 
Vendas canceladas (5.974) (3.230)
Perdas estimadas (84) -
ICMS (267.670)    (212.901)
PIS      (32.547)       (25.611)
COFINS     (149.912)    (117.966)
Total   1.838.888   1.445.086 

NOTA19.CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E DESPESAS OPERACIONAIS
                     2018 2017 
Compra de Gás (1.572.891) (1.122.552)
Pessoal (57.893) (56.950)
Amortização (38.079) (35.277)
Despesas de Serviços contratados  (29.713) (31.286)
Despesas de Aluguéis (5.651) (5.327)
Direitos de passagens da rede (4.225) (4.150)
Despesas institucionais e promocionais (4.107) (4.405)
Despesas de Conversão de Clientes (3.858) (4.270)
Despesas tributárias (5.915) (5.035)
Outras Despesas Operacionais (10.395) (12.547)
Total (1.730.807) (1.281.799)
Classificadas como:
Custo dos Produtos Vendidos (1.653.675) (1.203.352)
Despesas Comerciais (14.048) (13.779)
Despesas Gerais e Administrativas (63.084) (64.668)
 (1.730.807) (1.281.799)

NOTA20.OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
  2018 2017
Receita de Construção (a)         49.536         42.211 
Custo de Construção (a)     (49.536)      (42.211)
Outras Receitas Operacionais         20.492         11.296 
Outras Despesas Operacionais    (12.758)         (8.140)
Total           7.734 3.156

(a) Receita e Custo de Construção
A construção de infraestrutura é considerada como prestação de serviços ao Poder Concedente, 
sendo que a correspondente receita é reconhecida ao resultado por valor igual ao custo, tendo 
em vista que não existe margem definida no Contrato de Concessão para esse serviço. 
Essa prestação de serviço gera ao concessionário o benefício de poder cobrar do usuário do 
serviço, via tarifa, o retorno do valor dispendido, sem acréscimo, isto é, sem margem na atividade 
de construção.

NOTA21. RECEITAS/(DESPESAS) FINANCEIRAS
            2018 2017
Receitas Financeiras        24.362        28.038 
Receita sobre Aplicação Financeira         18.339         20.597 
Juros - Contas a Receber           2.570           2.811 
Variação Monetária               12               13 
Outras Receitas Financeiras           3.441           4.617 
Despesas Financeiras           (491)           (108)
Juros - Obrigações Fiscais            (102)            (101)
Despesas com Instituições Financeiras               -             (1)
Outras Despesas Financeiras            (389)               (6)
 Total        23.871     27.930 

NOTA22. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
Os valores do imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são 
demonstrados como segue:
  2018 2017
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes        45.291         56.818 
Imposto de Renda Correntes         33.218          41.696 
Contribuição Social Correntes         12.073          15.122 
Redução IRPJ Incentivo Fiscal Sudene       (22.382)       (31.666)
Ajustes ao lucro que afetam o resultado do exercício:   
Constituição de Imp. de Renda e Contr. Social Diferidos         (1.803)           (564)
Imposto de Renda Social Diferidos           (1.326)            (415)
Contribuição Social Diferidos             (477)            (149)
Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado        (21.106)        (24.588) 

Os saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos registrados no ativo realizável a 
longo prazo em 2018 montam R$ 5.311, sendo R$ 3.905 de IRPJ e R$ 1.406 de CSLL. Em 2017 
montam R$ 3.508, sendo R$ 2.579 de IRPJ e R$ 929 de CSLL, os quais são decorrentes de 
diferenças temporais. 
Com relação a esses créditos, estima-se que os mesmos serão realizados nos próximos exer-
cícios.

NOTA23. PARTES RELACIONADAS
a) Transações e Saldos
As transações mercantis com a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, empresa ligada, referem-se 
a compra de gás natural e são realizadas de acordo com os limites de preços estabelecidos pelo 
mercado. Os valores das operações realizadas são:

  2018 2017
Saldo de fornecedor (passivo circulante)        210.902          68.647 
Créditos a Receber – Petrobras               -                 466 
Compras de gás natural - custo dos produtos     1.572.891      1.122.552

Em 31 de dezembro de 2018, o volume de compras de gás natural pela Companhia atingiu 
1.377.657 mil m³/ano (1.304.385 mil m³/ano em 2017), que corresponde a 3.774 mil m³/dia (3.574 
mil m³/dia em 2017). Esse acréscimo de volume em 2018 de 5,62 % ocorreu principalmente em 
função do  aumento do consumo no segmento industrial (químico e petroquímico).
b) Reembolso a Acionistas
Autorizados pela Assembleia Geral de acionistas, a Companhia reembolsa a remuneração dos 
empregados dos acionistas que foram cedidos à Bahiagás. O reembolso aos acionistas em 2018 
foi de R$ 655 ( R$ 1.007 em 2017), contabilizadas como Despesas de Pessoal.
c) Remuneração dos administradores  
A remuneração dos administradores em 2018 foi de R$ 1.004 (R$ 1.662 em 2017), corresponden-

do a “benefícios de curto prazo a empregados e a administradores”, que estão apresentados na rubrica 
“Despesas Gerais e Administrativas” na demonstração do resultado.
  2018 2017
Honorários Diretoria 583 1.241
Honorários Conselho de Administração 312 312
Participação nos Lucros Diretoria 109 109
Total 1.004 1.662

24. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 
Em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 10.101/2000 e com a Política de Participação 
nos Lucros e Resultados aprovada pelo Conselho de Administração, a Companhia estipulou o Progra-
ma de Participação nos Lucros e Resultados (PPLR) para os exercícios 2018 e 2019, documento este 
que foi aprovado pelo Conselho de Administração na ata da sua 265ª Reunião e negociado junto a 
Comissão de Empregados e representante do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Químico e Petro-
leiro da Bahia. O valor provisionado para o exercício de 2018 a título, exclusivamente, de Participação 
nos Lucros e Resultados aos empregados foi de R$ 1.920 (R$ 4.387 em 2017, valor este provisionado  
tanto para empregados como para administradores). 

25. COMPROMISSOS VINCULADOS A CONTRATOS
A Companhia assumiu compromissos contratuais, cujos principais termos estão definidos a seguir:
Contrato de Concessão
De acordo com o Contrato de Concessão firmado entre o Poder Concedente - Estado da Bahia e a 
Concessionária, o primeiro concedeu à Companhia os direitos de exploração dos serviços de distribui-
ção de gás, por meio de canalizações.
Entre as obrigações assumidas pela Concessionária decorrentes do referido Contrato, destacam-se as 
seguintes: (i) realizar investimentos necessários à prestação do serviço concedido de forma a atender 
a demanda, nos prazos e quantitativos cujos estudos e viabilidade econômica justifiquem a rentabilida-
de dos investimentos realizados, garantindo sempre a segurança e a justa retribuição do capital investi-
do; (ii) usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como promover desapropriações 
e constituir servidões de áreas declaradas de utilidade pública pelo concedente para prestação de ser-
viços previstos no contrato; (iii) cobrar as tarifas na forma fixada no Contrato de Concessão; (iv) zelar 
pela Integridade dos bens vinculados à prestação dos serviços; (v) Prestar contas da gestão do ser-
viço ao Concedente e aos usuários; (vi) permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em 
qualquer época, às obras e instalações compreendidas na concessão, bem assim aos respectivos 
registros contábeis e (vii) manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. 
Contrato com a Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A.
Objetivando o fornecimento de gás natural aos usuários, a Companhia adquire junto a Petrobras, 
através de Contrato de Compra e Venda Firme Inflexível, com compromissos de retirada mensal de 
gás natural (Take or Pay) e de utilização mensal de capacidade de transporte de gás natural (Encargo de Ca-
pacidade), a maior parte do gás que comercializa e distribui, com a garantia de retirada da quantidade diária 
contratada de 3.750 mil m³/dia. O vencimento do contrato com a Petrobras será em 31 de dezembro 2019. 
Contrato com o Consórcio ERG Petróleo e Gás
A Bahiagás possui contrato de fornecimento de Gás Natural Comprimido (GNC) de gás, este firmado com o 
Consórcio ERG, com quantidade contratada de 33.000 m³/dia, e cuja previsão de encerramento de vigência 
é 31 de dezembro de 2019. O fornecimento de gás natural objeto deste contrato encontra-se interrompido, 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL - EXERCÍCIO 2018
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS | CNPJ (MF): 34.432.153/0001-20 NIRE: 293.000.18155

DIRETORIACONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOCONTADORA

Lauro Daniel Beisl Perdiz
Diretor Administrativo e Financeiro 

CPF: 505.207.175-20

Luiz Raimundo Barreiros Gavazza
Diretor Presidente

CPF:124.838.935-20

Gabriela Damasceno Duarte
Diretora Técnica e Comercial

CPF: 021.351.397-85

Lene Matos de Oliveira
CRC/BA 21.132

Marcus Benício Foltz Cavalcanti | Alex Sandro Gasparetto | 
Luiz Raimundo Barreiros Gavazza

Maurício Teles Barbosa | Ricardo Antônio Cavalcanti Araújo

O Conselho Fiscal da Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, de acordo com o disposto no artigo 
163, da Lei 6.404/1976, examinou o relatório anual da administração, as demonstrações fi nanceiras, as notas explicativas e o Relatório dos Auditores Inde-
pendentes emitido por BDO- RCS AUDITORES INDEPENDENTES S/S, datado de 25 de março de 2019 que apresentou ressalva acerca da Amortização dos 
Ativos Intangíveis referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos apresentados pelos membros da administração e tendo em conta, ainda, o parecer dos 
Auditores Independentes, o Conselho Fiscal opina que os citados documentos representam adequadamente a situação patrimonial e opina favoravelmente a 

proposta da Administração relativa à destinação do lucro do exercício de 2018, a serem submetidos à Assembleia Geral de Acionistas.
Salvador/BA, 05 de abril de 2019.

LUIZ HENRIQUE GONZALES  D’UTRA

 ELBA ALVES DE BRITTO  DAVID SANTOS MOUTA
 EVALDO MACHADO JÚNIOR  JASSICON QUEIROZ DOS SANTOS

NOTA27. SEGUROS
A Companhia possui cobertura de seguros para os bens do ativo intangível, e outros seguros, contratados nas seguintes modalidades e valores:

O valor em risco atribuído a contratação do Seguro Riscos Nomeados, corresponde a R$ 516.715 ao 
fi nal de 2018 (R$ 504.620 em 2017), para cobertura da totalidade dos bens localizados na sede e nas 
fi liais da Companhia, bem como, nos municípios atendidos pela rede de distribuição de gás sob a gestão 
da Companhia na qualidade de concessionária. Os seguros contratados foram considerados sufi cientes 
pela Administração.

 Lene Matos de Oliveira Luiz Raimundo Barreiros Gavazza
 Contadora Diretor Presidente
 CRC/BA 21.132 CPF: 124.838.935-20

 Lauro Daniel Beisl Perdiz Gabriela Damasceno Duarte
 Diretor Administrativo e Financeiro Diretora Técnica e Comercial
 CPF: 505.207.175-20 CPF: 021.351.397-85

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2018
Aos
Acionistas e Administradores da 
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS
Salvador - BA

OPINIÃO COM RESSALVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para 
o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base 
para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Companhia de Gás da Bahia - 
BAHIAGÁS em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa 
para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Amortização dos ativos intangíveis
As práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que os ativos intangíveis provenientes de direitos 
oriundos de contrato de concessão sejam amortizados pelo menor entre: (i) o prazo da vida útil estimada 
dos ativos subjacentes ao direito de concessão ou (ii) o prazo remanescente do contrato de concessão. 
Até 31 de dezembro de 2018 a Companhia não havia efetuado análise da vida útil estimada do ativo 
intangível da concessão. Consequentemente, não foi possível determinar os efeitos, se existirem, em 
relação às despesas de amortização e à amortização acumulada do exercício fi ndo naquela data.
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos-
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. 
OUTROS ASSUNTOS 
Auditoria do período anterior 
As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2017 foram 
examinadas por outro auditor independente que emitiu relatório de auditoria em 12 de março de 2018 
com opinião sem modifi cação sobre essas demonstrações contábeis. 
Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2018, 
elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação 
suplementar para fi ns de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com 

a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme 
aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios defi nidos no Pronunciamento 
Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor 
adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios defi ni-
dos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto.

OUTRAS INFORMAÇÕES QUE ACOMPANHAM AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E O RELA-
TÓRIO DO AUDITOR 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o re-
latório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da 
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relató-
rio da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente 
com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a este respeito.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir 
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas 
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi-
toria, exercemos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além 
disso: 
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para funda-
mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião 
sobre a efi cácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza signifi cativa em relação 
a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de conti-
nuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza signifi cativa devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 
ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais 
defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.

Salvador, 25 de março de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – BA

Antomar de Oliveira Rios
Contador CRC 1 BA 017715/O-5

Tipo de seguro  Bens segurados/objeto do seguro 2018  2017
Responsabilidade civil Prédio, instalações e rede de distribuição de gás           10.000  10.000 
Riscos Nomeados/Incêndio/raio/explosão Prédio, instalações e rede de distribuição de gás           21.450 12.000 
Compreensivo Empresarial Tumulto/greve/saques/atos dolosos/danos elétricos Geral           12.000            10.420 
Riscos Nomeados (Nova Sede) Maquinismos / Móveis / Utensílios e Mercadorias 
 com cobertura contra - incêndio / queda de raio / explosão / implosão e danos elétricos. 36.000           36.360
Seguro de Responsabilidade Civil por Práticas Trabalhistas Indevidas  Custos de defesa e custos de compensação associados aos danos morais em reclamação
 iniciada por  colaborador contra o segurado. 5.000              5.000 
Veículo Mercedes-Benz – Atego 1418  Placa – NZB 0866 419 419
Veículo Caminhão–Agrale CAM 14000 4X2 E5   2014   Placa – OZI-0866 300                300 
Seguro Responsabilidade Civil para Conselheiros, Diretores e/ou Administradores Cobertura para Pagamento e/ou reembolso, a título de Indenização securitária. 11.000           11.000

sob alegação, pelo Consórcio, da ocorrência da depleção do Campo de Morro do Barro, produtor do 
gás comercializado. Ao longo de 2017 e de 2018 as partes vêm incessantemente buscando formas de 
restabelecer o fornecimento a partir de fontes alternativas, uma vez que existem créditos a recuperar 
pela Bahiagás relacionados a “Take or Pay”. Ao fi m de 2018 as principais premissas comerciais a serem 
contempladas contratualmente visando a retomada do fornecimento foram formatadas, confi rmando a 
expectativa de retomada de fornecimento no primeiro semestre de 2019.
Contrato com a Imetame Energia Ltda.
A Bahiagás e a Imetame Energia assinaram contrato de compra e venda de gás natural em 10 de agosto 
de 2018, com quantidade contratada de até 150.000m³/dia de gás natural. Trata-se de gás produzido 
na Bacia do Recôncavo e visa unicamente ao atendimento da UTE Prosperidade I, cuja potência é de 
28MW, também de propriedade do grupo Imetame. 
Tão logo sejam regularizadas as questões relativas ao registro da Imetame como Autoprodutor junto à 
ANP, bem como aprovadas as tarifas de movimentação de gás natural pela AGERBA, o contrato de com-
pra e venda atualmente em vigor deverá ser rescindido pelas partes, que assinarão, a partir de então, 
contrato de prestação de serviços de movimentação de gás natural, o qual deverá representar a primeira  
contratação deste tipo feita pela Bahiagás. 
Contrato com a Alvopetro S.A.
Em 30 de abril de 2018 foi assinado contrato de suprimento com a Alvopetro, produtor independente de 
óleo e gás da Bacia do Recôncavo, que irá fornecer até 500.000 m³/dia de gás natural à Bahiagás em 
diversas modalidades, proveniente da jazida unitizada dos campos de Caburé, Caburé Leste e Cardeal 

do Nordeste, operados pela IMETAME.  
O projeto, cujo cronograma prevê início de fornecimento em janeiro de 2020 e investimentos da ordem 
de 30 milhões de reais, contempla a construção de estação de transferência de custódia (ETC) para 
recebimento do gás no município de Mata de São João e gasoduto de distribuição de 15km de extensão, 
até o município de Dias D’Ávila. 
A Alvopetro irá construir, entre os municípios de Camaçari e Mata de São João, gasoduto de escoamento 
e uma UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural), para garantir a qualidade do gás entregue 
conforme regulamentação da ANP.
Contrato de fi nanciamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB
O Contrato de Financiamento com o Banco do Nordeste do Brasil S.A. – BNB foi assinado em 
19/12/2018, respaldado em autorização do Conselho de Administração, no valor de até R$ 56.539, como 
parte dos recursos necessários para implantação do primeiro trecho do gasoduto do sudoeste da Bahia, 
com recursos do FNE – Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Foi autorizada também a 
constituição das seguintes garantias: Fiança Bancária e Cessão Fiduciária de Conta Reserva. O prazo 
total da operação é de 8 anos, sendo 2 de carência.
As taxas negociadas com o Banco consideram o Custo Anual de IPCA + taxa fi xa a.a, a ser calculada de 
acordo com a metodologia defi nida na Resolução CMN Nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018.
O valor do fi nanciamento corresponde a 80% do valor total do investimento de R$ 70.674,05, referente 
ao 1º Trecho do Projeto de Construção do Duto de Distribuição de Gás Natural (Itagibá-Jequié).
O início da liberação dos recursos está prevista para o primeiro semestre de 2019. Até a data da emissão 

dessas demonstrações fi nanceiras nenhum recurso tinha sido liberado.
Contratos de aluguel da sede 
A Bahiagás possui contrato de aluguel do prédio onde funciona sua sede. Este contrato tem um prazo de 
10 anos (120 meses), tendo ocorrido seu início em 01 de agosto de 2016. Em 31 de dezembro de 2018, 
ainda restam 91 meses de contrato e o valor atual do pagamento mensal é de R$ 341.

NOTA26. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
Os principais fatores de riscos fi nanceiros que a Companhia está exposta na condução das suas ativi-
dades são:
• Risco de crédito
O risco surge da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas resultantes da difi culdade de 
recebimento de valores faturados a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco e para auxiliar no ge-
renciamento do risco de inadimplência, a Companhia vem monitorando as contas a receber de clientes, 
recorrendo a cobrança judicial quando necessária.
• Valor de mercado dos instrumentos fi nanceiros
Para determinar o valor estimado de mercado dos instrumentos fi nanceiros, foram utilizadas as informa-
ções disponíveis e metodologias de avaliação própria. As estimativas não indicam, necessariamente, 
que tais instrumentos possam ser operados no mercado diferentemente das taxas utilizadas.
Não houve operações com derivativos nos exercício fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.
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Como alcançar a paz interior
O ser humano procura a 

paz interior. Uma atitude im-
portante para ter essa paz é 
entrar em contato com meu es-
paço interior, onde as pessoas 
e as exigências não têm aces-
so. Mas como fazer isso? O que 
significa isso?

Em cada um de nós, dentro 
de nós, existe um “santuário” 
interior, onde ninguém tem 
acesso a não ser eu mesmo. Ali 
Deus mora. Somente eu posso 
entrar em contato com Ele. As 
outras pessoas, suas exigên-
cias, alfinetadas e meus peca-
dos não atingiram esse espa-
ço. Por isso, nesse lugar estou 
mais leve, sem o peso da vida, 
da moralidade, das cargas que 
outros colocam sobre meus 
ombros, ali posso entrar em 
contato direto com meu Deus, 
numa relação de intimidade 
profunda. 

Nesse espaço interior há 
tranquilidade e paz. Poderei 
encontrar essa paz se dese-
jar trilhar um caminho, fazer 
esse exercício de sintonizar a 
minha vida com Deus, meu eu 
profundo com o Deus que ha-
bita em mim. Ali é um lugar 
onde posso apenas sentir, não 
posso manter meus pensamen-
tos turbulentos funcionando e 
nem ficar preso às exigências 
de todos. 

As pessoas podem ter exi-
gências ao meu respeito. Que-
rem que eu seja habilidoso, que 
eu entregue tudo nos prazos, 
que eu não perca tempo, que eu 
saiba ponto a ponto o que que-
ro e o que devo fazer. Essas ex-
pectativas podem me estressar 
e me deixar angustiado, pois 
parecem altas demais. Nesse 
espaço interior eu me sinto li-
vre. Posso falar com Deus como 
eu sou. Ele me acolhe em seu 
amor e não me pede nada além 
da acolhida desse amor, que 
por sinal, não é nada pesado. 
Somente potencializa minha 

felicidade, minha alegria e de-
sejo de viver. 

Eu percebo pelo meu tra-
balho de padre que não da para 
satisfazer as expectativas dos 
outros sempre. As expectativas 
podem sugar a nossa energia. 
E sem energia eu não consigo 
mais ajudar ninguém. O im-
portante é ter a consciência de 
que faço o que posso e procuro 
fazer o melhor, então eu vivo 
com liberdade interior. Posso 
decidir também quais expecta-
tivas eu acolho e de quais me 
afasto. Desse modo não serei 
agressivo com as expectativas 
dos outros, mas eu digo que 
não acolherei todas as exigên-
cias e nem quero cumpri-las, 
mas farei o que acho que é cer-
to fazer. 

Muitos têm medo de dizer 
não às expectativas dos outros. 
Vivem a partir daquilo que os 
outros esperam. Posso afirmar 
que isso será muito difícil para 
encontrar o caminho da paz 
interior. Esse medo deixará 
a pessoa sempre ofegante em 
fazer o que os outros esperam. 
Ela precisa entregar todo o 
resultado. Então ela cansa e 
muitas vezes até adoece. Pro-
curam atender a todas as ex-
pectativas com medo de feri
-las ou de serem rejeitadas ou 
não tão amadas. Precisamos 
nos livrar desse sufoco. A li-
berdade interior é uma riqueza 
inigualável. Ali, na liberdade 
entro em contato com o meu eu 
profundo e nesse espaço, nes-
se “santuário” encontro Deus, 
que me ama e me oferece vida 
e amor e não exigências. Então 
posso encontrar paz e conse-
quentemente transmitir paz a 
quem encontrar.

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo.
Cantor, compositor e sacerdote. 

Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e 

www.padreezequiel.com.br

Por Jairo Santiago Novaes*

As doenças acompanham a 
Humanidade desde tempos ime-
moriais. Primeiramente, aparece-
ram os xamãs fazendo chás, ben-
zeduras etc. a fim de levar alívio 
ou até à cura aos seus semelhan-
tes. E este personagem, devido ao 
seu papel desempenhado entre os 
homens, se destaca, influencian-
do politicamente a comunidade.

E com o passar dos tempos 
vieram às eras. A era da aneste-
sia. Antes dela, usava-se o cloro-
fórmio que não era tão bom como 
os anestésicos modernos. Naque-
la época, o bom cirurgião era o 
que abria o paciente, retirava o 
tumor e fechava rapidamente a 
ferida cirúrgica. A rapidez era 
importante, pois o paciente não 
deixava de sentir alguma dor. 
Charles Darwin pretendia ser 
médico, mas um dia, entrando 
num hospital, ao ouvir os gritos 
de um paciente que estava sendo 
operado, mudou de ideia e prefe-
riu ser naturalista.

A era dos anticonvulsivantes. 
Era de suscitar piedade como ain-
da hoje o é, presenciar um ser hu-
mano se debater em contrações, 

espumar. Mas, com o surgimen-
to do fenobarbital há um século, 
aquele quadro constrangedor mu-
dou. A epilepsia, a partir daquele 
momento, passava a ser   contro-
lada.

A era das vacinas. Com 
Edward Jenner surgiu a primeira 
vacina – a anti-variólica. O dis-
tinto médico inglês da zona rural 
pegou as secreções de pústulas de 
vacas infectadas com varíola e as 
depositou num braço de um ado-
lescente, escarificando-o. Depois 
disso, a varíola foi erradicada do 
planeta e várias vacinas surgi-
ram. Hoje, se contam mais de dez 
tipos de vacinas.

A era dos antibióticos. Antes 
deles a mortalidade pelas doen-
ças infecto-contagiosas era alta. 
Morriam-se mais pessoas devido 
a elas do que nas guerras. Na dé-
cada de 1 930, aparecem as sulfas 
sintetizadas por Domecq. Após, a 
Segunda Guerra Mundial, graças 
à descoberta de Fleming e aos tra-
balhos de Chain e florey, a peni-
cilina passa a ser comercializada. 
Cumpre informar, ainda no ca-
pítulo dos antibióticos, em 1 948 

surge a Estreptomicina, o primei-
ro antibiótico usado no tratamen-
to da Tuberculose.

A era dos neurolépticos. An-
tes dele, o médico pouco podia 
fazer pelos pacientes com doença 
mental. Em 1 950, pesquisadores 
franceses sintetizaram a clorpra-
mazina e, logo em seguida, em 1 
958, pesquisadores belgas obtive-
ram em laboratório o Haldol. De-
pois vieram outros derivados e os 
antidepressivos.

A era dos hipotensores.
Imagine o paciente com pres-

são alta e não ter nada a fazer a 
não ser esperar por um acidente 
vascular cerebral, um infarto do 
miocárdio ou um comprometi-
mento renal. Graças a Deus, essa 
época está distante. Hoje, há hi-
potensores eficientes.

Ainda se falaria dos hipoglice-
miantes orais e da insulina usa-
dos no tratamento da Diabetes 
Mellitus.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

As eras 
na medicina

73 3613-5562  |  98848-5562  |  98128-0705  |  77 98814-3787

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

Arraiá Cola Na Manu tem shows 
de Dorgival Dantas e Lordão

Acontece no dia 24 de maio, em Itabuna, a sexta 
edição do Arraiá Cola Na Manu. Para esta edição estão 
previstos shows de Dorgival Dantas, conhecido como “O 
Poeta” por manter uma linha de composições majorita-
riamente falando de amor, além da tradicional Banda 
Lordão. “Estou muito feliz em receber o maior poeta bra-
sileiro dos últimos tempos, Dorgival Dantas, e com a re-
ceptividade da cidade e da região com a divulgação das 
atrações. Pelo movimento das redes e o abraço dos ami-
gos ao projeto, será uma grande festa”, disse Manuela, 
idealizadora e produtora da festa. 

O Arraiá Cola Na Manu acontece na Rua Itália, no 
Bairro São Judas, e está marcado para começar às 21h. 
O primeiro lote dos ingressos está à venda no Bigodon 
Barbearia Pub, localizado na Beira Rio, em Itabuna – 
Ba, e o telefone para contato é (73) 3198-0098. O ingres-
so dá direito a churrasco e comidas típicas. Bar à parte. 

EVENTOS
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A Cervejaria Petrópolis ampliou o 
seu consumo do gás natural com a apli-
cação do combustível em empilhadeiras. 
Inicialmente, cinco empilhadeiras já fo-
ram convertidas. O sistema instalado 
vai abastecer 14 máquinas, com consumo 
aproximado de 16 mil m3/mês. Após a 
ampliação da fábrica, localizada no mu-
nicípio de Alagoinhas, o volume poderá 
chegar a 30 mil m3/mês.

A cervejaria é o primeiro cliente da 
Bahia a utilizar o gás natural para aplica-
ção em empilhadeiras e, por ser um impor-
tante cliente, o projeto poderá abrir novas 
oportunidades para outras aplicações simi-
lares na base de clientes da Companhia.

Novo contrato - A Bahiagás e a 
Cervejaria Petrópolis assinaram recen-

temente um novo contrato, conforme re-
solução AGERBA, na modalidade firme 
inflexível e com prazo de vigência até 31 
de dezembro de 2023. A tecnologia do 
sistema de compressão é de propriedade 
da ASPRO GNV, modelo LF 50-4, sendo 
equipado com um compressor com care-
nagem, motor 60 HP e painel on board 
à prova de explosão incorporado no skid 
do compressor; estocagem 2 x 3 com 625 
litros de capacidade hidráulica e painel 
prioritário; uma coluna de carga com 
duas mangueiras para abastecimento; e 
um medidor de vazão.

A cervejaria contratou a GNC Distri-
buidora para o turn key, ficando respon-
sável pela documentação técnica/regula-
ridade da obra

A segurança no interior do estado 
foi reforçada com 127 novos veículos. 
Na manhã desta quarta-feira (24), 
o governador Rui Costa entregou as 
chaves de 91 viaturas para a Secreta-
ria de Segurança Pública (SSP), que 
serão distribuídas entre as bases co-
munitárias de segurança e unidades 
operacionais, na capital e interior. Já 
a Secretária de Administração Peni-
tenciária (Seap) recebeu 24 veículos 
de transporte e 12 ambulâncias para 
atender unidades prisionais. O even-
to de entrega ocorreu na sede da SSP, 
em Salvador. 

“Eu me orgulho de estar fazen-
do um dos maiores investimentos do 
Brasil na área de segurança pública. 
O Governo continua empenhado para 
reforçar a infraestrutura da segu-
rança na Bahia, oferecendo melhores 
condições de trabalho aos policiais e 
outros servidores envolvidos na área. 
Essas ações estão refletindo positiva-
mente nos indicadores e resultados 
do estado”, ressaltou o governador 
Rui Costa. 

A entrega faz parte do 1° lote de 
renovação de contrato de locação de 
novas viaturas que engloba a reno-
vação de 301 veículos, num valor de 
mais de R$ 31 milhões para 30 meses. 
“O Governo tem investido na renova-
ção, tanto da frota quanto de equipa-
mentos, e na promoção de nossos poli-
ciais e servidores, o que tem refletido 
na melhora de nossos indicadores”, 
afirmou o comandante geral da Polí-
cia Militar, coronel Anselmo Brandão. 

Os municípios beneficiados com as 
viaturas são Camaçari, Capim Grosso, 
Conceição do Coité, Cruz das Almas, 
Feira de Santana, Itabuna, Lauro de 
Freitas, Porto Seguro, Salvador, Ser-

rinha e Vitória da Conquista. 

Modernização 
As 24 viaturas de escolta e 12 am-

bulâncias para atendimento de saúde 
dos presos irão dinamizar a operacio-
nalização das escoltas judiciárias e de 
atendimento médico hospitalar, res-
pectivamente, nas unidades prisionais. 
Os veículos recebidos pela Seap serão 
distribuídos entre as unidades prisio-
nais de Feira de Santana, Ilhéus, Je-
quié, Paulo Afonso, Salvador, Simões 
Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da 
Conquista. Já as ambulâncias vão ser-
vir às unidades de Feira de Santana, 
Ilhéus, Jequié, Paulo Afonso, Salvador, 
Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vi-
tória da Conquista.

A ação faz parte de um conjunto 
de investimentos do Governo do Es-
tado para a modernização do sistema 
penitenciário, totalizando um valor 
de mais de R$13 milhões. Entre as 
ações implantadas estão a aquisição 
de fardamentos para os servidores, 
armamentos, equipamentos de baixa 
letalidade, coletes e escudos de prote-
ção, além de equipamentos para ativi-
dades de inteligência.

Fotos: Manu Dias/GOVBA

Cervejaria Petrópolis amplia 
consumo do gás natural com 
a aplicação em empilhadeiras

“Me orgulho de realizar um 
dos maiores investimentos do 
Brasil em segurança”, diz Rui 
durante entrega de viaturas 

ECONOMIAGOVERNO DO ESTADO

Paulo somente foi confirmado em seu 
ministério por obra do Espírito Santo 
e pela manifestação clara do poder de 
Deus. A missão dele era humanamente 
impossível, mas Deus o conduziu e agiu 
por meio dele, manifestando o Seu poder 
e, assim, libertando o povo de Corinto.

Da mesma forma, você precisa confiar 
a Deus sua vocação e missão. E deixar 
que Ele conduza os seus passos. É muito 
simples, abra-se à ação do Espírito San-
to e acontecerá com você o que aconteceu 

com esse grande apóstolo. Nada é impos-
sível a Deus, mas precisamos ser dóceis e 
confiar n’Ele.

Deus o abençoe!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 
Paulista – São Paulo.
www.cancaonova.com.br

Por Monsenhor Jonas Abib

Abra-se 
à ação do 
Espírito Santo



A Faculdade Madre Thaís (FMT) está 
com inscrições abertas para o vestibu-
lar do 2° semestre, nesta segunda-feira 
(29/4) a 1 de junho. As provas serão reali-
zadas no dia 2 de junho (domingo).

Os cursos oferecidos são de bachare-
lado e graduação tecnológica em: Admi-
nistração, Enfermagem, Biomedicina, Di-
reito, Logística (tecnológico), Engenharia 
Elétrica, Fisioterapia, Gestão de Recursos 
Humanos (tecnológico), Serviço Social, 
Farmácia, Gastronomia, Arquitetura e Ur-
banismo e Cacau e Chocolate (tecnológico).

As inscrições podem ser feitas a partir 
de segunda-feira (29) ao dia 1 de junho, na 
sede da FMT, à Avenida Itabuna, 1.491, 
Gabriela Center, de segunda a sexta das 

9 às21 horas e aos sábados das 8 às 15 
horas. No Laboratório LIDI/Exato, Rua 
Coronel Paiva, nº 39, de segunda a sexta 
feira, das 8 às 18 horas. A inscrição não 
presencial do dia 29 ao dia 31 de maio pelo 
site: www.faculdademadrethais.com.br. 
Para os candidatos que optarem pela utili-
zação do ENEM, a inscrição será de 29 de 
abril a 31 de maio, mediante apresentação 
do Boletim, constando nota e número de 
inscrição no ENEM. 

O processo de seleção consiste em 
uma prova de conhecimentos gerais con-
temporâneos e uma prova de redação.  Os 
Cursos funcionam na sede da Faculdade 
Madre Thaís, à Avenida Itabuna, 1491, 
Gabriela Center, Ilhéus (BA).

Faculdade Madre Thaís abre 
inscrições para vestibular 2019.2

VESTIBULAR
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O show acústico “Luiz Caldas & 
Saulo”, que traduz o DNA do movimen-
to axé music baiano, será apresentado 
no auditório do Centro de Convenções 
Luís Eduardo Magalhães, em Ilhéus, 
no próximo dia 3 de maio, às 21 horas. 
O espetáculo, em formato intimista, 
com cada artista portando apenas seu 
violão e voz, reúne dois expoentes de 
gerações da música da Bahia. De um 
lado Luiz Caldas, criador do movimen-
to axé music. E do outro Saulo, herdeiro 
de toda a bagagem dessa fusão rítmica. 

O espetáculo foi idealizado quando 
Luiz Caldas e Saulo se uniram para 
fazer um show beneficente em prol da 
saúde de Ademar Furtacor, compositor 
e tecladista baiano que se destacou na 
década de 80 ao som da música Frene-
si e de outras canções de sua autoria. 
A estreia aconteceu em Salvador, em 
outubro do ano passado, e desde então, 
de tão aplaudido, agora percorre outros 
palcos na Bahia e no Brasil. 

Em Ilhéus, o show tem a inciativa 
de Beto Produções. “Este espetáculo 
é muito bonito, ele toca o coração com 
alegria. É uma honra trazê-lo para 
nossa cidade”, afirma o produtor. Os 
ingressos podem ser encontrados na 

Manga Rosa, na Rua Coronel Paiva, e 
no Stand do Carioca, na Avenida So-
ares Lopes; em Itabuna, na Colcci, no 
Shopping Jequitibá.

Durante o show, Luiz Caldas e 
Saulo Fernandes proporcionam um 
desfile de grandes clássicos e também 
de canções mais recentes, “num reper-
tório capaz de disparar uma memória 
afetiva musical que faz da sequência 
das canções uma sucessão de boas sur-
presas, suspiros e aplausos”. Caldas 
interpreta canções como Magia, É Tão 
Bom, Ajayô, Acordes Verdes e Flor Ci-
gana. O encanto prossegue com Saulo, 
através de Raíz de Todo Bem, Sol em 
Festa, Anjo, Leve-me ao Mar e Flores-
ça, sempre acompanhadas em coro nos 
seus shows.  

São cantadas canções de outros com-
positores, que foram escolhidas como 
homenagens e também como tesouros 
eleitos pelos artistas. E assim o reper-
tório ganha pérolas como Mimar Você 
(Alain Tavares e Gilson Babilônia para 
a Timbalada), Zanzibar (Cor do Som), 
Esquadros (Adriana Calcanhoto), Lua 
dos Amantes (Moraes Moreira e Pepeu 
Gomes), Cara a Cara (Caetano Veloso), 
entre outras num total de 19 músicas.

Show acústico “Luiz Caldas & 
Saulo” na cidade de Ilhéus

SHOW
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Faleceu nesta quinta-feira, dia 25/4, 
aos 94 anos de idade, o último fundador da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI), José 
Cândido de Carvalho Filho, decano que 
ocupava a Cadeira de nº 39, que tem como 
Patrono Visconde de Cairú e Fundador ele 
próprio.

 O ministro aposentado do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) José Cândido 
de Carvalho Filho é oriundo do Tribunal 
Federal de Recursos (TFR), onde atuou no 
STJ desde sua instalação, em 1989, até 25 
de abril de 1994 – ano em que se aposen-
tou aos 70 anos.

O velório ocorreu nesta sexta-feira, dia 
26, no Crematório Jardim Metropolitano, 
em Valparaíso de Goiás/GO, cidade de 160 

mil habitantes, onde morava atualmente.
Nascido em Boa Viagem/CE, em 13 de 

abril de 1924, o magistrado graduou-se na 
Faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), em 1950. O mi-
nistro tinha sido anteriormente licenciado 
em História pela Faculdade de Filosofia 
da mesma universidade. Em 1965, obteve 
o título de doutor em Direito Penal.

Antes de entrar na carreira jurídica, 
José Cândido foi deputado da Assembleia 
Legislativa da Bahia (ALBA) por duas le-
gislaturas seguidas, de 1959 a 1966.

No ano seguinte, 1967, tornou-se 
juiz federal naquele estado. Em 1969, 
assumiu o cargo de ministro suplente 
do TFR e, no mesmo ano, tomou posse 

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS
A Academia de Letras de 

Ilhéus perde José Cândido

como juiz efetivo do Tribunal Regio-
nal Eleitoral da Bahia.

A partir de 1980, José Cândido 
atuou como ministro efetivo do TFR, 
onde exerceu a Presidência da Segunda 
Seção. Foi corregedor-geral da Justiça 
Federal no biênio 1987-1989. Presidiu 
a comissão responsável pelas obras dos 
cinco Tribunais Regionais Federais 
criados pela Constituição de 1988.

Após a posse no STJ, no qual presi-
diu a Sexta Turma e a Terceira Seção, 
foi ministro substituto e efetivo do Tri-
bunal Superior Eleitoral e corregedor-
geral da Justiça Eleitoral.

Em virtude do silêncio 
do chefe do Executivo, coube 
ao presidente do Legislativo 
itabunense promulgar a au-
torização para que se conce-
da um dia de folga remune-
rada aos servidores efetivos 
na data de seus aniversá-
rios. Inicialmente, a lei, pro-
posta por Milton Gramacho 
(PRTB), foi vetada integral-
mente pelo prefeito, mas o 
Plenário deliberou pela re-
jeição do veto.

A Lei 2.449/19, assinada 
por Ricardo Xavier (Cidada-
nia23), entrou em vigor dia 
25/4, com a publicação no 
Diário Oficial do Legislativo. 
Pela norma, caso o aniversá-
rio coincida com finais de semana, fe-
riados e pontos facultativos, o servidor 
gozará a folga no dia útil anterior. Os 
chefes do Executivo e Legislativo deve-
rão adotar providências para o cumpri-
mento da Lei 2.449/19.

Pelo que consta na página do Tribu-
nal de Contas dos Municípios da Bahia 
(TCM/BA), em dezembro de 2018, o mu-
nicípio de Itabuna tinha mais de 4500 
servidores efetivos na incluindo admi-
nistração direta. A folga remunerada 
no dia do aniversário não vale para ser-

vidores comissionados nem 
agentes políticos (vereado-
res, prefeito, vice-prefeito e 
secretários).

Sanção - Na quarta, 
24/4, o prefeito Fernando 
Gomes sancionou cinco leis, 
todas de autoria parlamen-
tar. Uma da dupla Ricardo 
Xavier e Ronaldão/PMN 
(estabelecendo percentual 
mínimo para contratação de 
artistas locais em eventos 
públicos); outra de Júnior 
Brandão/PT (pela obriga-
toriedade da exigência de 
cartão de vacina no ato de 
matricula escolar). 

Também foram sancio-
nadas duas leis propostas 

por Charliane Sousa/PTB (exigindo 
que tanto Emasa quanto terceirizadas 
realizem reparo em vias públicas após 
obras de engenharia); e a última de 
Beto Dourado/PSDB (que nomeia o Te-
atro Municipal de Candinha Doria).

Ricardo Xavier promulga folga de 
aniversário para servidores de Itabuna

LEGISLATIVO

E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros
“Breves Análises Jurídicas” e “Analises Cotidianas”
(Direitos Editora), Membro do Instituto Histórico
e Geográfico de Ilhéus; Membro-fundador e
Vice-presidente da Academia Grapiúna de Letras
(AGRAL), Membro Idealizador-fundador e Vice-
presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA) e Membro da Academia de Letras 
de Ilhéus (ALI).
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Dr. Martone Maciel é empossado 
presidente da OAB/BA - Ilhéus

O brilho da Solenidade de posse da 
nova diretoria da OAB/BA - Subseção 
Ilhéus iluminou a noite do dia 15/2 do 
ano em curso. No auditório da Justiça 
Federal em Ilhéus, foram empossados 
os novos diretores executivos Martone 
Maciel (Presidente), France Anne No-
lasco (Vice-Presidente), Michel Men-
donça (Secretário-Geral), Salmo Mou-
ra (Secretário-Geral Adjunto) e Flávia 
Dutra (Diretora Tesoureira), para a 
gestão no triênio 2019-2021.

O ato foi dirigido pelo presidente da 
OAB Seção Bahia, Fabrício de Castro 
Oliveira, que enalteceu positivamen-
te os atributos dos empossados, res-
saltando a aptidão da nova diretoria 
para o desempenho exemplar das fun-
ções institucionais. Pela condução do 
presidente seccional, os novos direto-
res prestaram juramento assumindo o 
compromisso de admitir os cargos com 

dignidade e comprometido.
Na cerimônia, em discurso emocio-

nado, o então presidente Martone Ma-
ciel lembrou do significante e indispen-
sável apoio daqueles que seguem ao seu 
lado e ressaltou a importância dos ór-
gãos auxiliares da Subseção e da união 
para o sucesso dos trabalhos. No pro-
nunciamento, fez-se questão de frisar 
que o diálogo será a base da atuação da 
diretoria que passa a representar toda 
a categoria profissional nos municípios 
de Ilhéus, Canavieiras, Itacaré, Maraú, 
Una e Uruçuca.

Estiveram presentes no evento di-
versas autoridades da OAB represen-
tando o Conselho Federal, o Conselho 
Seccional baiano e a CAAB - Caixa de 
Assistência dos Advogados da Bahia; 
membros do Poder Judiciário Federal 
e Estadual; integrantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo do Município 

Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

de Ilhéus; autoridades policiais e mi-
litares; membros de importantes ins-
tituições, associações, sociedades, or-
dens, clubes de serviços e da imprensa, 

a exemplo do jornal DIREITOS, além 
de advogados de diversos municípios 
sulbaino, amigos e familiares dos novos 
diretores.

Tel: 73 3613-4318


